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ــلَإذا ِق ــدليلُ يــــ ــا الــــ   علــــــى يل مــــ
ــُويف  ــرٍئلِّ كُــــِعوســ  )١ (همــــه فَ امــ

ــواه   فلــــو قــــال هــــل مــــن دليــــل ســ
ـــ دفةٌا صــــ فــــإن قــــال ذَ    ـ قــــل كذبــ

ثْـــــــــوخبـــــــــتنفس كــقيت  ها أشـــــــ
 ةٌدفَ صــــــــــــهلَّـــــــــــ ا كُ ذَنِقتتـــــــــــ أَ

ــاةُ  ــئس احليــــ ــاةُفبــــ ــور ال حيــــ  كفــــ
ــفخـــــــــذ يف الطريـــــــــق إىل ج  ٍةنـــــــ

ــ ــِلخ منوكُــــ ــا تصــــ ــت ال تدهــــ  عِبــــ
 علـــــى ـــــج طـــــه وـــــج الوصـــــي 
موهــــــذا صــــــراطي هــــــو املســــــتقي 

ــو ــولُ وِدجــــ ــي أقــــ ــ و إهلــــ  وديجــــ
ــان دونَ   الغــــــــيب البليــــــــدوإن كــــــ

ــانُ  ــامي وإتقـــ ــول انتظـــ ــأقـــ  يوِد عـــ
ــت ــدا و ــ ــعمـ ــِفتؤبـ ــد بوصـ   العنيـ

  اخللــــــــــود وداِرالفنــــــــــاءدار بــــــــــ
 ودداللَّـــــــ ِبنكُـــــــ ال تٍأطَـــــــ خالَِبــــــ 

 وبــــئس املمــــاتالْ  ممــــات حــــودِ ج 
ــ ــبيٍلدوِحــ ــذاِت عــــن ســ ــ الو لــ  وِدقُــ
  الوعيـــــد يـــــومهـــــا النـــــارن ِإوىهـــــ

ــ ــج آلِ رِســــ ــى ــــ ــد ال علــــ   اليزيــــ
ــراطُ ــِهصــــ ــِز اإللــــ ــِد العزيــــ  هـ١/١٤٠٠/اخلميس                                                                     احلميــــ

         حممد بن حممد بن إمساعيل مطهر املنصور  
 ساحمهم ا آمني   

 .  أي الدليل)١(                                                             
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 .ا عن احلق السالم عليك ورمحة اهللا وبركاتهيا باحثً
اعلم أنه قد نجمتربة واسمة  يف هذه الفترة باليمن مجاعة من ا

واملبغضني ألمري املؤمنني كرم اهللا وجهه وألهل بيته، ومن الذين ينتمون 
د، وقاتلوا احلسن بعده، مث هِِشا حىت استهم إىل الذين قاتلوا عليئدهم ووآلآئبعق

ة، ورموا الكعبة ر، وبقية املهاجرين واألنصار يوم احلَفاحلسني يوم الطَّ
 يوم الكناسة وصلبوه وحرقوه، وقاتلوا اهلادي باملنجنيق، وقاتلوا زيد بن علي

 #ي، وغريهم من آل حممد خحيىي بن احلسني ، وقتلوا احلسني بن علي الفَ
 .أمجعني

هؤآلء الدعاة يددهم الباطلة، ومنهم من يقوم  يف آئون أهل اليمن إىل عقع
 الذين يسهل ،املساجد باسم الوعظ لترويج معتقدام بني العامة واجلهال

 لقصور فهمهم وقلة معرفتهم، فإذا ذكروا بينهم من اإلرشاد النافع ؛تضليلهم
 . اا ساقوا معه من التضليل ألفًحرفً

لة باسم مرتبات آئ طع على األلسنة أم يأخذون مقابل ذلك أمواالًآئوالش
الًومكافآت، وأن بعضهم يتربع بذلك أواألموال كلف به، ليكون أهلُ قبل أن ي 

به منةًقَ ِثأكثر  مجهم أَآئ بذك  وهؤآلءيهمِدنصيلألموال ممن قبلهمد . 
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أما ما يون إليه فِمدعنأن اهللا هو الذي خيلق الكفر يف الكافر والفسق يف ه 
الفاسق، وأن يصهم الناس بأنه ال اختيار للكافر وال للفاسق يف كفرهم قَد

 . اهللا على ذلك إجباراوفسقهم وال إرادة هلما يف ذلك، وإمنا جيربمها
ويزعمون للناس أن اهللا إمنا خلق الذين كفروا ليكفروا ، وإمنا خلق كل 

وتعاىل اهللا عما يقولون [ ألن اهللا ؛ ليفعل تلك الذنوب اليت ارتكبهامذنٍب
 خلقهم إال لذلك، وال  ويريد فجورهم ، وما، يريد منهم الظلم]ويزعمون

 ألا غري مقدورة ؛ ويعملوا الصاحلات،وهيستطيعون حبال من األحوال أن يتجنب
هلم، ومستحيل عليهم اإلميان والتقوى والعمل الصاحل، كما أنه مستحيل عليهم 

 .   ويفجروا، أو يفسقوا،يظلموا أن ال
 ترص وحترص واليت قَ، مثال رجل بامرأتك اليت حتبها وحتبكفلو زىن

ا عليك ، وحصرتذلك عليها، فاختطف  أنت كلرغبتها وحبها وإعجا 
 بالرجل معجبة توصار،  واستلب عفافها وقلبها،الرجل منك حبها وإعجاا

ة، فإن الرجل واملرأة عندهم يف مربم وبك وبأوالدك وبيتك مضجرة و،ومغرمة
 فيما لَعِف  وال،إرادة  وال،اختيار للرجل  ألنه ال؛احلقيقة وواقع األمر معذوران

ل هو جمبور ومقسور ومغلوب على أمره، وكذلك املرأة، صدر منه وقام به، ب
 ا من كفك ورميت ا إنسانا يف  إذا أهويترج ما فعله كما تفعل احلَوأنَّ

 وال إرادة يف قتلها لإلنسان، وكذلك ،اختيار هلا  فإن احلجر ال؛رأسه فقتلته
، فإن أختك أو على ابنتك  أو ، واحملتال على قلبها وعفافها،الزاين بامرأتك
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فْالذي يجأو ، أو يسفك دمك، والذي يهتك عرضك وشرفك، بأي منهنر  
، وإمنا خلق اهللا فيه لَعِف إرادة وال  له والاختيار ينهب مالك ال دم  ابنك أو

 .ره عليهه وقدذلك كلَّ
 فله أن يفعل يف ؛ من اهللا قبيححبقْي ال: هذا ظلم مبني، قالوا: فإذا قلنا هلم

فقد نفى اهللا عنه الظلم يف العشرات من اآليات : فإذا قلنا هلم.   ما يشآءملكه
 .  منه كما يقبح ذلك مناحبقْي  الَ:قد قلنا: الكرمية، قالوا

ذلك :  من خزي املكابرة للعقل والنقل قالهم اخلجلُفإذا أدرك بعض
حلكمة جنهلها، ويلِّسولكن تأخذه  ضمنا بوضوح براهيننا العقلية والنقلية، م

 فيتهرب مبا ؛ عن التسليم باحلق والرجوع إليهرب والِكةُفَن اَأليِهِمع وت،العزة باإلمث
يفيد بأن ذلك حلكمة جمهولة، وهذا فتح لباب اجلهاالت، وهو  جيديه وال ال

 .باطل وممنوع باتفاق اجلميع
دعى  وا ،ورمبا تعلق بظواهر آيات متشاات ومحلها على أبعد ما حتتمله

جبرأة على اهللا وعلى العقل أن ذلك الذي ادعاه هو مراد اهللا سبحانه مما حتتمله 
ة من املعاين، فإذا نبهتزعمه يتعارض مع نصوص اآليات  ه إىل أن مااآلية املتشا

#Ÿω ß &:احملكمات مثل Ïk=s3ãƒ ª!$# $ ²¡ øÿtΡ �ωÎ) $ yγyèó™ãρ^]و]٢٨٦: البقرة ،:&$ ¨Β ã≅ yèøÿtƒ ª!$# 

öΝ à6Î/#x‹ yèÎ/ βÎ) óΟ è?ö�s3x© öΝ çGΨ tΒ#uuρ^]و،]١٤٧: النساء :&ö≅ è% uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝä3Å¡ àÿΡr&^ ] آل

يتردد أن يدعي أن احملكم متشابه، وأن املتشابه الذي  خيجل وال ، فإنه ال]١٦٥: عمران
 له طبع ،خيفى تعسفه وتكلفه على أي ناظر وسامع تكلف يف تأويله حمكم، وال
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 .مستقيم وعقل سليم
 وعلى ،رآئيف ذلك من التشجيع للناس على ارتكاب الكب خيفى ما كما ال

تعاىل اهللا عما [مريدين لذلك  الفساد يف األرض باسم أم غري خمتارين وال
لُزعموه عا كبرياو [اه عن معصية إال وقد   وال،ا بواجبفإن اهللا ما كلف أحد

وأقدره على أن يترك ما اه أقدره على أن يفعل ما أمره به، ومكنه من ذلك، 
كما أنه تعاىل قد بني لنا الطاعات ورغبنا فيها، وبني .  ومكنه من اجتنابه،عنه

 ألن ؛ وأوعد من عصاه بالنار،لنا املعاصي وحذرنا منها، ووعد من أطاعه باجلنة
ه  هذه صفاتن وم؛ وعال وكرمي جلّ، بل ودود ورحيم وغين وحكيماهللا عدلٌ

ه يدِر ويستحيل أن ي،ا على ارتكاب أي قبيح أحدرجِب أن ي ونقالًقالًيستحيل ع
  علينا ما ال اُهللامحر وإال فلماذا ي؛ وأن يشآءه منه ويرضاه،تعاىل من فاعله

  واحلال أنه جمرب، وكيف ينهى عبده عن الظلم والفجور والفسق،نستطيع تركه
 ؟ميلك الكف عنه عليه ال

عمل؟،  ذا فلماذا سيعذبه على ما ليس له فيه اختيار والوإذا كان األمر هك
 ألن العدل يستوجب ؛اا وغني وحكيمإن هذا يتناىف مع تسمية اهللا لنفسه عدالً

ِدقْأن ياملكلَّر على ما كلفه به، واحلكمةُف إال ملن  تقتضي أن ال يقع العذاب 
 !؟ذي يستوجبهمناص له من ارتكاب الذنب ال يستحقه، وكيف يستحقه من ال

وألن وصاِهللاف ِن سبحانه لنفسه بالغعن العاملني الِغى نمع ى املطلق يتعارض 
 عن ذلك وغري حمتاج  ألنه غين؛وابذَّعوا ويبِنذْيزعمهم الباطل أنه خلق املذنبني ِل

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٦(  

فيه ، ويف الوقت نفسه؟ عنه، وغري حمتاج إليهإليه، فكيف يفعل ذلك وهو غين 
ا، ميلك من األمر شيئً رر على العبد الضعيف العاجز املسكني الذي الأشد الض

وألن ذلك يتناىف مع تسمية اهللا لنفسه بالرمحن ؛ سبحان اهللا عما يصفون
 املنافاة، بل مسى نفسه تبارك الرحيم، وباحلنان املنان، وبالرؤف وحنوها أمتَّ

نفسه الغفور الودود، وهذا ا يف معىن الودود، فإنه مسىوتعاىل الودود، فتأمل ملي 
اهللا عما زعموه وجلَّأبعد يف املعىن من امسه الرمحن الرحيم، عز . 

يرضى لعباده الكفر، فهل يقبل عقل عاقل أن اهللا يفعل  كال كال إن اهللا ال
 هذا ردقَ وأن ي،يرضاه ال يرضاه؟، ومن ذا الذي سيجربه على أن يفعل ما ما ال

 إال هو ردقَ حني قضى وموجود  وال؟ الشنيعالقضاءهذا يع، ويقضي ظالظلم الف
 .اا كبريتعاىل اهللا عنه علو-شريك له يف األزل والوجود   وحده ال

 أن  العقوِلهفَت أَقبلُت فكيف ،ِلو القَن ِموِءالس ِبره اجلَبِحي  ال اَهللانَِّإ
اُهللايقضي و قَيدهر بالسوء من القول، وخيلقه وهو سواه بأن خيلق اجل  حني الر

 ª!$#uρ &يرضاه؟ حيبه وال ال حيبه، ملاذا؟ هل هناك من سريغمه على أن يفعل ما ال

Ÿω �= Ïtä† yŠ$ |¡ xÿø9$#^ ]٢٠٥: البقرة[لْ، هذا نص قرآين فكيف خحيب؟  ما الق! 
 ال يريد بنا العسر، فهل يتصور ذو عقل سليم أن يفعل بنا ما إن اهللا ال

 حيبه وال يريده وال ال  الذي سيضطره إىل أن يفعل بنا ماِنمن العسر؟، وميريده 
 ؟يرضاه

الظاملني بنص القرآن   وال،املستكربين  وال،حيب الكافرين إنه تعاىل ال

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٧(  

، وال املسرفني بنصه تعاىل على كل  جباٍر وال أي متكٍرب،الكرمي، وال املختال
ذلك يف كتابه احلكيم، فمِضقْه حني قضى أَ ذا الذي أجربنيتوقَ،ه دأقداره ر 

قَعلى أن يقضي بذلك ويدر؟،ه ق أقداره ِبوأن يطبِقلْخمن :حهمآئقب ِقلْهم وخ 
، كال كال وتعاىل اهللا عما يقول الظاملون !الكفر والظلم واإلسراف والفجور؟

ألنفسهم علوا، وسبحان اهللا عما يصفونا كبري. 
 أن  ونقالً واملنكر والبغي، ومن املستحيل عقالًحشاءالفإن اهللا انا عن 

وال  وال حيبه هوال يريدبغضه  وعلى فعل ما ي، عنهاما انجيربنا على فعل 
 هذا إال ذو فهم لوال جيه، كما نصت على ذلك آيات الذكر املبني، هيرضا

ال وص  ألا نص؛ اخلصام، وهو يف خصامه غري مبنيدلَ إال أَهوال يتجاهلسقيم، 
 ، النهارعةآئر غري معناها الواحد فقط، وهذا واضح وضوح الشمس يف لحتتم

 .وأجلى من ابن جال
فإذا أمعنت النظر يف هذا ويف أدلته القرآنية والعقالنية والعلمانية جتلى لك 

ت بسوء فهمها، و هٍكرت بعض املدارك، وإىل أي دفَّ وأسترصإىل أي حد قَ
فة، وإىل أي  وتصوراا الفاسدة املتعس،فة املتكلَّبتأويلها وإىل أي حضيض وقعت

حد جتاوبوا مع وسوسة الشيطان الذي أقسم بعزة ربنا ليغويننا أمجعني إال عباده 
 .املخلصني

≅È&: ومن األمثلة على هذا تشبثهم بقوله تعاىل è% ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ä. &óx« uθ èδuρ 

ß‰ Ïn≡ uθ ø9$# ã�≈ £γs)ø9$#^ ]ا باطل حمض. ]١٦: الرعد فاحلق ،وهذا من باب كلمة حق أريد 
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 ، ومياهه وأرضههآؤمس :هو أنه خالق للكون بأسره ومبدعه من العدم احملض
 ننس، املُة ومتحركونامية جامدة ، وأشجاره ومثاره، حباره وأارهوأجواءه

ه مبا يبهر لسننه، املصور لتراكيبه، املنظم لتحركاته وسكناته، املتصرف فيه وحد
 ويستنفد العجب العجاب يف الصنع احلكيم واإلبداع العظيم يف كل ،األلباب

}Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒø:$# â�ö∆F&ذرة من ذراته، وبأنه صاحب اخللق واألمر كلهما  $#uρ 3 x8 u‘$t6 s? 

ª!$# �>u‘ tÏΗs>≈ yèø9$#^]شريك له يف ذلك  وصاحب امللك واحلمد فيهما ال. ]٥٤:األعراف
 .والمعني

≈=ª!$# ß,Î&هذا هو احلق يف معىن  yz Èe≅ à2 &óx«^]والعموم فيها ]٦٢:الزمر ،
الدالة على عظمة بآئوالغر بآئالعج إىل هذا وما يف فلكه يدور من منصب 

 وإتقانه ملا صنع ، وحكمة ذي اجلربوت، وقدرة ذي امللكوت،ذي العظموت
 .وبرى جل وعال

ألفعال العباد يف عموم املراد باسم أن أما الباطل الذي أرادوه فهو إدخاهلم 
عمل العبد شيء فاهللا خالقه، مع أن اهللا يقول يف شأن بلقيس حاكيا لقول 

’ &:اهلدهد ÎoΤÎ) ‘N‰ ỳ uρ Zοr&t�øΒ$# öΝßγà6Î=ôϑs? ôM uŠÏ?ρ é&uρ ÏΒ Èe≅2 &óx« $ oλ m;uρ î ö̧�tã 

ÒΟŠÏà tã^ ]اِإلحياء، فهل أوتيت ]٢٣: النملواإلماتة؟، هل ت نلُزكَ األمطار؟، هل تور 
 "كل"، إال أا مل تقصد يف عموم أشياءكال كال مع أن هذه ! الليل على النهار؟

 بآئوعج اإلشارة إىل أمثاله ممال يدل على اهللا تما سبقهنا، فالعموم املراد هو 
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 اليت األشياءس عليهم به الشيطان، بل يتجه إىل لب  إىل مافال ينصرملكوته، 
تمجا يف السياق وألمثاهلا، وليست من احلصر والقصر احلقيقي الذي قال د اهللا 

 . يوجددال يكا إنه :البيانيون
فهمهم فيها وتأويلهم، وهي ساء من اآلنفة، زاالًوهلم شبهة ثانية أشد ه 

فإذا مل تكن املعاصي مرادة هللا : ، قالوادما يرييكون يف ملك اهللا إال  ال: قوهلم
، ومن دما يري يف ملك اهللا إال نال يكو، إنه حق: عدة، مع أننا نقولختلفت القا

 وجعل لنا إرادة واختيارا ملا نفعل ونترك، وما كلفنا ،ذلك أنه خلق لنا قدرة
سبحانه إال مبا نقدر عليه، وبذلك تقوم احلجة هللا علينا، كما أن قولنا هذا أعظم 

على إجياد القادرينرال يقداهللا ا هللا وقدرته، وزعمهم الفاسد يشعر أن متجيد  .
 . من جعله للعبد قادرا على فعل املعصية أنه أرادها منه، كالموال يلزهذا 

 الضعفاءلو أنك أعطيت إنسانا مدفعا حيمي به : ولتقريب الفهم، أقول لك 
 فكون املدفع ؛ ويهاجم املسلمنيالضعفاءوحوزة املسلمني، فإذا به يقاتل به 

 من ثما حد أنك أردت به مال يستلز مع احلق وضد احلق صاحلا ألن يستعمل
βÎ) (#ρ&. واملسلمنيالضعفاءذلك الرجل ضد  ã�àÿõ3s?  χÎ*sù ©!$# ;Í_ xî öΝ ä3Ζ tã ( Ÿωuρ 

4yÌ ö�tƒ ÍνÏŠ$ t7ÏèÏ9 t�øÿä3ø9$# ^]يرضى  ال  وهاهو الكفر قد وقع، وحمال أن يريد ما]٧: الزمر
يف هذه املسألة والتحقيق، إمنا القصد هذا واضح، ولسنا بصدد استكمال القول 

 . فأمامه كتب األصولاالستيفاءالتحذير من التغرير، ومن أراد 
ومما يدعون إليه جتسيم اهللا تقدس عن ذلك، ويصورونه للناس كابن آدم، 
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 ِنيد إن هللا ي:ويقولون إن اهللا خلق آدم على صورته، أي صورة اخلالق، ويقولون
 ويضللون العامة أتباع كل ، يطلع ويرتل وينتقل كاملخلوقني اخل، وإنهِنيلَجوِر

‰&:ناعق حبمل آيات من القرآن على املعىن احلقيقي مثل tƒُ«!$# s− öθ sù öΝÍκ‰É‰ ÷ƒ r& ^]الفتح :

، فتومهوا وأومهوا اجلهال أن الذين بايعوا رسول اهللا كما حكت اآلية الكرمية ]١٠
βÎ) šÏ%©!$# y7¨&:وهي tΡθ ãèÎƒ$ t6 ãƒ $ yϑ̄ΡÎ) šχθ ãèÎƒ$ t7ãƒ ©!$# ß‰ tƒ «!$# s− öθ sù öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒ r&^ فأومهوا ،

فوق أيدي املبايعني لرسول اهللا حقيقةٌاجلهال أنه كانت يد . 
 ألنه يستلزم التصور ملن ليس كمثله شيء، ز؛آئجواملعىن احلقيقي هنا غري 

 . وكل ذلك ممنوع باتفاق؛والتفكر يف ذات اهللا، وحتديد يد اهللا بيد املبايع
ل النفسي هل كانت اليد فوق يد النيب واملبايع؟، فلماذا آؤويستدعي التس

 ؛ النيب فوق الكل ويد، املبايعمل يقل فوق يدك وأيديهم؟، أم كانت فوق يِد
تعاىل اهللا عما تومهوه!! النيب فوق يد اهللا؟فتكون اليد بينهما ويد ،. 

 ملبايعة وغريها أن على أن املألوف املعروف عند مصافحة العهد وامليثاق
اآلية الكرمية، ال تكون اليدان معترضتني، ومن ذلك مبايعة الرضوان املذكورة يف 

ف متجهة الراحة إىل أسفل ويد احلالف إىل أعلى، وحينئذ فال لِّ احملأن تكون يد
 .فوق وحتت حتت، إمنا هناك جهة ميني وجه مشال ال فوق وال

≅&:ومثل هذا قوهلم يف ä.  ُّ >óx« î7 Ï9$ yδ �ωÎ) …çµ yγô_ uρ ^]ذا ]٨٨: القصص إن هللا وجها 
 ألنه يستلزم أن اهللا هالك أيضا ما عدا وجهه، فاملراد ؛ وهذا غلط واضح؛الدليل
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ËxÎm7y™ zΟ&:فهموه جبهالة، وإمنا جيء بالوجه لتأكيد املعىن مثل إذن غري ما ó™$# y7 În/ u‘ 
’ n? ôãF{ ء هالك إال اهللا سبحانه، كما يقول وإمنا املراد أن كل شي. ]١: األعلى[ ^#$

ضت وجهك، أراد ما  أو ما بي،ض اهللا وجهكبي: أحدنا ملن مل يف بوعده
وفيتخصص بإرادته  د ما طليت وجهك بالبياض، والك، ومل يقِصلُّ كُ أنت
 .بالوفاء أو عىن ما غسلت وجهك بالصابون، بل أراد ما حتليت ،الوجه

 بلغتهم وحسب مصطلحام، فيه الكناية والقرآن أنزله اهللا على العرب
ôÙÏÿ÷z&:ه تعاىل لنا بقولهرم مثال أَ؛وااز واحلقيقة $#uρ $ yϑßγs9 yy$ uΖ y_ ÉeΑ —%!$# z ÏΒ 

Ïπ yϑôm  إذ الجناح ؛  بالتواضع لألبوين واحترامهما وتعظيمهمارم أَ]٢٤: اإلسراء[ ^�9$#§
 ، مارِبده، وإمنا قصد أن نجناح لنا فلم يقِص لنا فنخفضه، واهللا عامل أنه ال

. ونكايف عطفهما وإحساما إلينا وتعبهما وسهرمها وكرمهما إذ ربيانا صغارا
ا مسع اآلية فتحسس جسمه وحنن كعرب فهمنا ما قصد ربنا، ومل نسمع أن أحد

 .ا مل يكن قد علم به جيد له جناح أنعسى
z>u�ŸÑ& : جاللهومثال قال جلّ uρ ª!$# WξsWtΒ Zπ tƒ ö�s% ôM tΡ$ Ÿ2 Zπ oΨÏΒ#u Zπ ¨Ζ Í≥yϑôÜ•Β 

$ yγ‹Ï?ù' tƒ $ yγè% ø—Í‘ #Y‰ xîu‘  ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3tΒ ôN t�xÿx6sù ÉΟ ãè÷Ρr' Î/ «!$# $ yγs%≡ sŒr' sù ª!$# }̈ $ t6 Ï9 Æíθàf ø9$# 

Å∃ öθ y‚ ø9$#uρ $ yϑÎ/ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ãèuΖ óÁ tƒ^ ]فإن مراده تعاىل أنه عاقبهم . ]١١٢: النحل
 امسه اجلوع حىت تذوقه ألسنتهم، ، يؤكلباجلوع واخلوف، وما هناك شيء

والشيء يلبس فيحسباجلوعقهآئوذ ،ه باخلوف البس . 
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  بنكران ااز يف القرآنج من الرأي الفَالـهراءوالذي محلهم على هذا 
لٌطَخوج ويف تصورهم أنه من التقوىلٌه ،،للقرآن من اللبس فيه وترتيه ، 

 وبذلك أسلموا قيادهم لوسوسة  عن نية ؛دهوتقديس هللا من التلبيس على عبا
روه عن قد كفر فكفَّ$ ا ، كما وسوس لقوم أن علي)١(حسنة وقصد حسن

 .حسن نية وخطأ وجهل يف االعتقاد، فكانوا مجيعا من كالب النار
ولقد الحت يل املناسبة اللطيفة ووجهها واحلمد هللا، وذلك يف تسميتهم 

 اليت ِهب به من الشونَلُدبسون احلق بالباطل مبا يكالب النار، وهي تشبيه الذين يل
تِقوعاملدارك يف اخلطأ الذي ال اجلاهلني وضعاف  يغتفره اهللا هلم، والشاليت ِهب 

ا املستكربون عن قبول احلق، وي ِحيستظهربالغضاضة، من ذلك ونَس 
  النيبهبش. اد اليت حتملهم على ركوب اللجاج واالستمرار يف العنالغضاضةُ

صراخ ألسنتهم وأقالمهم بالباطل الذي يشبه احلق بنباح الكالب، وبذلك # 
نْغرابة أَ رهم اهللا يف النار حاملني هلذا اللقب العجيب، والصيو فْصته 

−ø&: بالعجيب، فقد قال سبحانه èŒ š�̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒ Í“yèø9$# ãΛq Ì�x6ø9$#^ ]٤٩: الدخان[. 

أمجع أهل التحقيق من علماء الدين ، والنظار  " ١/٨٣يف الطراز $   قال اإلمام حيىي بن محزة )١(                                                             
خول ااز يف كالم اهللا تعاىل، وكالم رسوله يف كال من االصوليني وعلماء البيان على جواز د

نوعيه املفرد، واملركب، ويحكى اخلالف يف إنكاره عن أيب بكر بن داود االصفهاين، مث توىل الرد 
 . عليه وأمثاله فلرياجع
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 الدنيا يف الثلث األخري مساءوا على أن اهلبوط إىل رِص أن يأليس من العجيب
 أبواب االستجابة والربكات يف ذلك الوقت الذي حتفَ و،يراد به هبوط الرمحة ال

ا ملا يكشفه ا ووعي وأكثر فهم، احلقيقةاستجالءتكون القلوب فيه أقدر على 
 هلا، دع وم اليت ال وظهور النج، وتكتشفه األحالم من جالل الكون،الظالم
 ، يف أفالكها املتباعدة املترامية الشاسعة الواسعة، اليت تدل بعظمتهاساحبةً

 ، وعظم أحجامها وتقيدها بنظامها وانتظامها، وبسريها احملكم،وبأنوارها
من املكان والسرعة والدوران حول نفسها أو :ره لكل منهاوخضوعها ملا قد 

 مع استحضار ،تتأخر  وال،عن شيء من ذلكتستقدم  حول غريها حبيث ال
 . الذهن يف األسحار أكثر من غريهاوصفاءالقلب 

ولكن . ولعل هذا بعض وجوه احلكمة يف قسمة اهللا للزمان إىل ليل وار
و  إال  منهم أن ينكشف أننا أوىل باحلق منهم أبةًفَنهؤآلء املعاندين واملكابرين أَ

 .جماز  ال حقيقةٌاهلبوطُ: أن يقولوا
ومن البعيد جدا أم جيهلون أن اهلبوط يستلزم إخآلء املكان الذي يقع منه 

 وسد الفراغ هو شأن األمثال، ،جمازا، وإخآلء املكان كان حقيقة ال االنتقال لو
مثال، فقد كان اهللا قبل أن خيلق   له والدِن  الذي ال،ال شأن القدوس املتعال

 . إدراكه على العقولاملكان والزمان، وهذا مما يتعاىل
فَوأما تيهم بنفي الكيف فذلك مغالطة واضحة ليس عليها أثارة من علم، ص

 عن حجة من نيب أو كتاب، وإمنا هو جمرد رب عن التسليم  قطُّترِثوما أُ
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ا رب، ومن بعض املتأخرين ِك وزلالًباحلق الواضح من بعض األولني خطالً
z&: ، واهللا يقولوجدالً ÏΒuρ Ä¨$ ¨Ζ9$#  tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’ Îû «!$# Î�ö� tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ Ÿωuρ “ W‰ èδ Ÿωuρ 

5=≈ tGÏ. 9�� ÏΖ •Β ∩∇∪ u’ ÎΤ$ rO Ïµ ÏÿôÜÏã ¨≅ ÅÒ ã‹Ï9  tã È≅‹Î6y™ «!$# ( …çµ s9 ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Ó“÷“Åz ( …çµ à)ƒ É‹ çΡuρ 

tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# z>#x‹ tã È,ƒ Í�ptø:$# ∩∪ y7 Ï9≡ sŒ $ yϑÎ/ ôM tΒ£‰ s% x8#y‰ tƒ ¨βr&uρ ©!$# }§ øŠs9 5Ο≈ ¯=sà Î/ 

Ï‰‹Î7yèù=Ïj9^ ]ذه اآليات الزواجر، ومبثل قوله سبحانه]١٠ - ٨: احلج فإنا نذكرهم ، :
&Ÿωuρ (#θ Ý¡ Î6 ù=s?  Yys ø9$# È≅ ÏÜ≈ t7ø9$$ Î/ (#θ ãΚçGõ3s?uρ ¨,ys ø9$# öΝ çFΡr&uρ tβθ çΗs>÷ès?^ ]فإن ]٤٢: البقرة ،

اطل زعمهم إال أم يسلبون ولو مل يكن من ب. اآليات غري مقصورة على أسباا
  و،من القرآن الكرمي بإنكارهم للمجاز فيه أبرز صفات بالغته وإعجازه البياين

رنا مجيعا باحلق آئر اهللا بص نو. لكفاهم زاجرا-ينكرون داللته على أمسى املعاين
 .املبني

نهم يعرفون إال ما لقَّ د الباطلة الآئهذا وكثري من هؤآلء الدعاة إىل العق
 لقصور معرفتهم وأفهامهم، كما آمن اجلهال مبا ؛هم، فآمنوا مبا لقنوهمخآئشم

 عن اإلسالم بقبوله للتحكيم، وكما ا ارتد بأن علينيفِّ يوم ِصهمآؤرؤسزعم 
ق معاويةَصدلَِته ملا قُ أتباعوانكشف هلم أنه الداعي إىل اجلنة، بن ياسر عمار ، 

 به، فقال اإلمام كرم اهللا جاءإمنا قتله من : عاويةوأم دعاة النار، فقال هلم م
وبالرغم من أنه اكتسح بكلمته تأويل معاوية . إذن فالنيب قتل محزةَ: وجهه
وحبهم للدنيا وصاحبها أعمى أبصارهم ، هم لصاحب احلق، إال أن بغضالباطلَ
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tβθ&، الةًم البعض منهم جهالة، والبعض ع: وأصمهمرهمآئوبص ä9θà)tƒ  ÷βÎ) óΟ çF� Ï?ρ é& 

#x‹≈ yδ çνρ ä‹ ã‚ sù βÎ) uρ óΟ ©9 çνöθ s?÷σè? (#ρ â‘ x‹ ÷n$$ sù^ ]٤١: ةدآئامل[. 
(βÎ&: فال تنخدع بكثرة وغىن مموليهم، فإن اهللا يقول uρ ôì ÏÜè? u�sYò2r& tΒ 

†Îû ÇÚö‘ F{ $# x8θ �=ÅÒ ãƒ  tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 βÎ) tβθ ãèÎ7−F tƒ �ωÎ) £ ©à9$# ÷βÎ) uρ öΝèδ �ωÎ) tβθ ß¹ã�øƒs†^ 
 :وغات يف سحر البيان، فإن اهللا تعاىل يقولصمـ، وال باملغالطات ال]١١٦: ألنعاما[

&y7 Ï9≡ x‹ x.uρ $ oΨù=yèy_ Èe≅ ä3Ï9 @cÉ<tΡ #xρ ß‰ tã tÏÜ≈ u‹x© Ä§ΡM}$# Çd Éf ø9$#uρ Çrθ ãƒ öΝ ßγàÒ ÷èt/ 4’ n< Î) <Ù÷èt/ 

t∃ ã�÷z ã— ÉΑ öθ s)ø9$# #Y‘ρ á�äî 4 öθ s9uρ u!$ x© y7 •/u‘ $ tΒ çνθ è=yèsù ( öΝèδö‘ x‹ sù $ tΒuρ šχρ ç�tIøÿtƒ ∩⊇⊇⊄∪ #xö óÁ tGÏ9uρ 

Ïµ øŠs9Î) äοy‰ Ï↔øùr& tÏ%©!$# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ Íοt�Åz Fψ$$ Î/ çνöθ |Ê÷�z� Ï9uρ (#θ èùÎ�tIø)u‹Ï9uρ $ tΒ Ν èδ šχθ èùÎ�tIø)•Β ^ 
öθ&: ، مثلوإجلاء ٍرس قَ مشيئةَشاء، أي لو ]١١٣ - ١١٢: األنعام[ s9uρ $ oΨ ø⁄Ï© $ oΨ ÷�s?Uψ ¨≅ ä. C§øÿtΡ 

$ yγ1 y‰ èδ ô Å3≈ s9uρ ¨,ym ãΑöθ s)ø9$# Íh_ ÏΒ ¨βV|øΒV{ zΟ ¨Ψ yγy_ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9$# Ä¨$ ¨Ζ9$#uρ šÏèuΗød r&^ 
öθ&، ]١٣:السجدة[ s9uρ u!$ x© y7 •/ u‘ ztΒUψ  tΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# öΝ ßγ�=à2 $ ·èŠÏΗ sd 4 |MΡr' sùr&^ ]٩٩: يونس[. 

$ }ª!$#uρ ö/ä3s)n=s&: وانظر إىل استدالهلم السقيم بقوله تعاىل tΒuρ tβθ è=yϑ÷ès?^ 
 عملهم الذي هو عبادة األصنام، وهذا قلَهم وخقَلَاملراد خ: ، إذ قالوا]٩٦: الصافات[

$tΑ&:  ألن اآلية واليت قبلها حكاية لقول إبراهيم لقومه؛تأويل فاسد باطل s% 

tβρ ß‰ ç7÷ès?r& $ tΒ tβθ çGÅs ÷Ψ s? ∩∈∪ ª!$#uρ ö/ä3s)n=s{ $ tΒuρ tβθ è=yϑ÷ès?^ي كيف تعبدون حجارة ، أ
وخشتغنيكم شيئا، كما يف آية سورة مرمي  تبصر وال تسمع وال ا الب :&øŒÎ) tΑ$ s% 

Ïµ‹Î/ L{ ÏM t/r' ¯≈ tƒ zΝÏ9 ß‰ç7÷ès? $ tΒ Ÿω ßì yϑó¡ tƒ Ÿωuρ ç�ÅÇ ö7ãƒ Ÿωuρ Í_ øóãƒ y7Ψ tã $ \↔ø‹x©^ ]٤٢: مرمي[ ،
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ى عبادم ملا حنتوه هم ذا االستفهام اإلنكاري اإلبطايل علخبو$ فإبراهيم 
 واحلجارة، واحلال أم أشرف منها باحلياة األخشابوصنعوه بأيديهم من 

والعقل والقدرة واإلرادة واالختيار، وهي الحظ هلا يف شيء من ذلك، ومع هذا 
 ؛يتركون عبادة الذي خلقهم وخلقها، فإن األحجار واألخشاب خلقها اهللا

وأي حديث خيالف . هللا خلقكم وما تنحتونأتعبدون ما تنحتون، وا: فاملعىن إذن
وهذا اإلنكار واالستدالل .ا، وما صادم نصا فهو مرفوض له قطع مصادم:هذا

 . مفحمة هلم إلبراهيم على قومه قويةٌحجةٌ
 بأن اهللا خلقهم وخلق واإلرجاءفأما ما ذهب إليه أهل اجلرب والتجسيم 

كفرهم فإنه ير استدالل إبراهيم عليه ال لَصيأتعبدون : ، وكأنه قال هلمه
تقدرون على ترك عبادا   ولكن ال لوم عليكم بعبادا، ألنكم ال؟احلجارة

 .ألنكم مرغمون على عبادا
فهل مثل هذا الكالم أيها القارئ الكرمي إال هذيان جمنون يترفع عنه أقل 

بالك ا، فما بالك بكامل العقل والفهم، فما بالك بالعارف، فما العاقلني فهم
 .بنيب بليغ آتاه اهللا قوة احلجة وقوة البيان

مث إن قواعد النحو والبيان وضرورة املناسبة ملقتضى احلال ترفض ما تكلفوه 
بتاتا، وهو مع ذلك تشويه ملراد الرمحن ولبالغة الربهان يف القرآن، ولبيان اخلليل 

 .عليه الصالة والسالم، واهللا املستعان
 لديه أدىن عرفان، ولكن الناس عن التحقيق خيفى على من  وكل هذا ال
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 .رقود،  والنظر الصحيح بينهم مفقود
 احملض، ِربجسبحانه عما يصفون، ويقولون بالْ -مون اهللا  إم جيس:قلنا

ِروهو قول القدامى، منهم جهم بن صفوان أول من عوملا عز .  به وأتباعهف
، شيئاي يغنيهم هذا التفص وال. ف هو بال كي:عليهم الصمود أمام النكري، قالوا

 .إذ هو إحالة على اهول، وهو عند اجلميع غري مقبول
 ال ؛، وبأنه حلكمة جنهلهالُئَسيهم بأنه ال يفص وت.ةرِبج إم م:وقلنا

 .خيرجهم من احلرج أصال، ألنه فيما يصادم النقل والعقل، وبال دليل
م، له صورة كصورة ؤمنون بإله جمسفإذا تأملت بإمعان عرفت أم إمنا ي

، ويعذم يف النار خالدين مبا مل يكن منهم حآئالقباآلدميني، جيرب اخللق على فعل 
ه فرعون، وبني  من ا بني من ألَّتستطيع أن جتد فارقً وأنت ال. اختيار بإرادة وال

صور ا وعبده، فال له صورة إنسان، وبني من حنت من األحجار صنم،اه ظاملًألَّ
§{&: الثالث جتعل اهللا كاألمثال، واهللا يقول øŠs9 Ïµ Î=÷WÏϑx. Öï†x«^ ]١١: الشورى[ ،

βÎ) ©!$# Ÿω ãΝ¨&: ويقول Î=ôà tƒ }̈ $ ¨Ψ9$# $ \↔ø‹x© £ Å3≈ s9uρ }̈ $ ¨Ζ9$# öΝ åκ|¦àÿΡr& tβθ ãΚÎ=ôà tƒ^ ]٤٤: يونس[. 
كر وأقواهلم تتناىف مع النهي عن التفكر يف ذات اهللا، ومع التسليم بأن من ف

أما حنن فنرته اهللا عما نزه نفسه عنه .  ومن فكر يف خملوقاته وحد،يف ذاته أحلد
 والظلم، ونصفه مبا وصف به نفسه صآئالنقعليها من  من اجلسمية، وعما جيوز

وهو الذي أقدرنا على . من صفات الكمال املطلق املتعايل عن األضداد واألنداد
يريد بنا  فر، والذي يريد بنا اليسر واليرضى لعباده الك ما كلفنا به، والذي ال
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العسر، والذي حرم على نفسه الظلم الذي حرمه علينا، والذي يغار من 
عمر أنا أغري منك،  يا (: ويف حديث)١( )سعد يا( يف حديث جاء كما ،املعاصي

نا وأمهاتنا ومن أنفسنا، والذي مسى آئ، والذي هو أرحم بنا من آب)واهللا أغري مين
 .ن الرحيمنفسه الرمح

، ألجل أن  عاجزينضعفاءأما على معتقد اربة فأين الرمحة ممن خيلق خلقا 
 تنيوأين احلكمة اليت ز. يةرفيها ِم ية مارهلا من ِف  يا؟يعذم يف جهنم خالدين

كل ذرة من ذرات األكوان، وكل حركة وسكون، وكل تركيب أبدعه 
 شاء وسنوضح إن !هللا عما يصفونسبحان ا! وصنعه، وكل أمر وي قضى به؟

يبقى   مبا الةُيِردسواهم القَ  التعليق الذي يتخلل املنظومة أم هم الأثناءاهللا 
 .معك شك أم املرادون بالقدرية

 ومن شيعتهم وشيعة علي ،ومما يدعون الناس إليه تنفريهم من آل حممد
يعملون  م أم ال، باسم أم غالة وحاشا أن يوجد يف اليمن غالة، وباس$

ئ منها رب ون،وآله، وهذه مة فاجرة نربأ إىل اهللا منها[بكتاب اهللا وسنة رسوله 
 أو سنة رسول اهللا ،يعمل بكتاب اهللا  ألنه ليس مبسلم من ال؛مةلفة مسآئكل ط

 .اليت تصح لديه

 " .  أتعجبون من غرية سعد ألنا أغري منه واهللا أغري مين"  بلفظ ٦٤٥٤ البخاري رقم )١(                                                             
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 دجفإذا و. ويدعون الناس مع ذلك إىل حب معاوية ويزيد وتعظيمهما
وهي أن احلسني السبط خارجي ؛ خطا اخلطوة اليت تليها لكالمههم قبوالأحد 

ميستحق قٍَطخ لَتفإذا أحس باستنكار "أمري املؤمنني يزيد" خلروجه عن طاعة ؛ه ،
 وذاد عن قاتليه بأم جمتهدون، وأخذ ينشر حماسنهم ،أظهر تأسفه لقتل احلسني

 ضاق الكساءمسة أهل وانتحل هلم مناقب، فإذا مسع ذكر فضيلة ألحد من اخل
ا ذرعوكذَّ،ا ب بعضا وضعا، حىت لو روى الفضيلَف بعضاألمهات ة أصحاب 

يقبلون  الست وأمثاهلم كاإلمام أمحد بن حنبل واإلمام الشافعي وغريمها، فإم ال
هم من صغارها، مع تضعيف ملا قبلوه، آؤتقبله أهو من مناقب علي فيها إال ما

 . العيون قذى ويف،ويف احللوق شجى
ه فريحبون ا بدون قيد أو شرط، يدأما إذا مثة منقبة لسواه وسوى ولَ

ويعظمون من شأا وجيسموا يف تلسكوب من البيان، يراها القارئ والسامع 
د امليكروب الذي تتعذر من خالله يف أضعاف حجمها احلقيقي، كما يشاه

ليت تضاعف حجمة حىت تتأتى رؤيته على العني اردة من عدسة التلسكوب ا
 .رؤيته

وترى البعض بإزآء املناقب الكربى لعلي وأهل البيت إذا أعياه التكذيب هلا 
يتردد من تناول املنظار وتعكيسه لرياها القارئ والسامع من خالل  والتضعيف ال

 .املنظار املعكوس يف معىن منكوس، أو يصغر حجمها حىت خيفيها أو يكاد
غة، فإنك إذا وضعت هذه املالحظة نصب عينيك كلما وليس يف هذا مبال
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 لكن اهللا سلك من ، من هذا وجدته احلقيقة اردة من الغش واملبالغةشيئًاقرأت 
بني يدي املناقب ومن خلفها رصا د&ø�Î=ôγ uŠÏj9 ô tΒ š�n=yδ . tã 7π oΨÍh‹t/ 4z�ós tƒ uρ ô tΒ 

 †yr .tã 7π oΨ Íh‹t/ 3 �χÎ) uρ ©!$# ìì‹Ïϑ|¡ s9 íΟŠÎ=tæ^ ]٤٢: األنفال[. 
وتجهمهأو غريه من أهل $  علي لآئفضا من  يف وجه من ذكر شيئًم

البيت وذريتهم، وتلُلُّهوجوه هِك إذا ذُمخبري، وعدم التحاشي من همآؤأعد ر 
 أو التعسف ،حوه منها أو تضعيف ما صح، السنة األكابرعلماءتكذيب ما رواه 

يضا يف وجه من روى أو ذكر مأساة من مآسيهم، يف تأويله، وجتهمهم أ
وبغضهم أيضا ألنصار اإلمام واملوالني له ومن تبعهم، ورميهم بالكذب، 

هم، مع حتقق عوجرحهم بالتشيع له، مع تزكيتهم ألنصار معاوية وحمبيه ومن تِب
إن حبه من اإلميان وبغضه من ( (: بغضهم لعلي رغم تصحيح أهل السنة حلديث

 .، كل ذلك واضح جدا، وحسبك  أن تتأمل يف هذا بإمعان)١( ))النفاق
ويف قتل احلسني، وتسميم معاوية للحسن سيدي شباب أهل اجلنة، ويف 

 واحلسني بن علي الفخي ومن معهم، ويف قتل علي كرم اهللا ،قتل زيد بن علي

 وشرحه النووي مج ٨٠٦ص/١، مسلم ٣٧١٧رقم ٣٧٣٦،٥٩٤ رقم ٦١١/ ي   الترمذ)١(                                                             
، ١٢٩ص/٣، املستدرك ٦٣ص/١، فتح الباري ١٢٤رقم ١/٤٢،ابن ماجه٦٥-٦٤ص٢ج

، ١٠٢، ١٠١، اخلصآئص للنسآئي ٤/٣٠، أسدالغابة٤٩، أمايل أيب طالب ٤٧-٤٢ص/١االعتصام
 . وغريهم كثري١/١٠رة احلفاظ، تذك٦٣٤، تاريخ اإلسالم عهد اخلالفاءص٩/١٣٣جممع الزوآئد 
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 وعمرو بن سعيد ، وعبد امللك، وابن العاص، معاوية وابنه يزيدِركْوجهه، وِذ
 : رمحه اهللا يف بسامته اخلالدةونَدبقال ابن ع. شدقاأل

هــا إذ فَــوليتدتــ عمفَ  ا خبارجــٍةردت ا مبن شآءت مـن البشـر       علي 

ـ أتت مبعضـلة األلبـاب والفِ       نحسويف ابن املصطفى     ن هند بيف ا و  رك

ـ فبعضنا ق  ـ  من ح تؤوبعضنا ساكت مل ي     ل مـا اغتالـه أحـد      آئ رص 

ـ له قد طـاح أو ظُ      عسِش بِ ؤبي   باحلسـني فلـم     زيـادٍ   ابن ِتدروأَ  رفُ

لَوأعمواستوسقت أليب الذِّ     يف لطـيم اجلـن حيلتـها       ت ـ بان ذي الب رخ 

ـ   ا قلـوب  دجعليه و    زيد بعدما احترقـت    لووأحرقت شِ  اآلي والس رو 

 رتبق اخلالفة بـني الكـأس والـوت         وأظفرت بالوليـد بـن اليزيـد ومل       

ــ ِبدٍم  وأسبلت دمعة الروح األمـني علـى       ــخفَ ــطفى ه  ِرد آلل املص

وبعضنا ساكت مل يؤت من حصر، وأن :  عليك املراد من قولهوليس خباٍف
صولة الباطل وجربوته أسكت األلسنة عن قول احلقيقة، وأنطق أخرى بالباطل 

 .الذي هو الزعم بأنه ما اغتاله أحد
رون يف دصة مأساة وقعت على آل حممد إمنا ييوالذين ميتعضون من ذكر أ

 امتعاضهم عن حمبتهم للظاملني وكراهيتهم للمظلومني، وبغضهم من حيث ال
ورمبا بادر بعضهم بالنهي عن ذكرها حبجة أنه يثري فرقة بني املسلمني، . يشعرون
 .هذا كذب أو حنوه، أو مبالغ فيه من صنع الغالة: أو بقوله

 ألم خارجون أو خوارج على أويل األمر مثل ؛ستحقون هم م:ورمبا قيل
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 آل حممد ألعداء لكن إذا ذكرت منقبة ،يزيد وابن زياد وهم ظل اهللا يف األرض
للت وجوههم فرح ا ولو كانت الرواية ضعيفة أو مصادمة للصحيح، بل

يتعمدون السكوت عما يعلمونه من أي قادح فيها، ويف احلديث 

 :، وقال شاعر)١ ()يعمي ويصمحبك للشيء (:الشريف
الرضى عن كل عيب كليلةٌوعني  

 
 كما أن عني السِطخت ي املساوياِدب 

 وتبجالبعِضح م أهل السنة تعريضبأن غريهم من املسلمني والزيدية  بأ 
 ويتجاهلون إميان مجيع ،جاهلون ا يعملون بالسنة أو على اخلصوص ال

، وإذا ةٌدِر ورفْصح لديهم عن رسول اهللا كُ  ماد راملسلمني بأم يؤمنون أن
 به عن كونه جرخي كانت املخالفة على وجه املعصية ففسق يف الكبرية ال

امسلم. 
فلو كانوا صادقني يف أم يكرهون إثارة الفتنة والشقاق بني املسلمني 

فَّلعألسنتهم وأقالمهم عن الولوع ِبت سبملا ولعوا بتأليف ونشر ا باستمرار، ون
وطبع ما فيه شتمنا بالباطل زورتانا علينا وا بأننا شرأو ، أو شر من اليهود،ة أم 

 . الفالنية اخلفةآئالطمن 

، البخاري يف التاريخ ٢١٧٥٢ رقم ٨/١٦٣، أمحد بن حنبل٥١٣٠ رقم ٣٤٦/ ٥/    أيب داود)١(                                                             
 .عن أيب الدرادء ١٨٥٣ برقم ٢/١٠٧
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واملتأخرون واملعاصرون أشد إقذاعا وبغضا من أول سلف هلم يف بغض آل 
حممد عمومم أو بعضهم إذا بالغوا يفإا الزيدية، حىت ا، وخصوص الشتيمة 
سبق، وبأننا   من حنو ماهمآؤعلمهم  به  صدورروِغ ملا ت"زيدي يا" بينهم يقال 

 وعلى ،كانت هلم قلوب يفقهون ا ولو. مشركون ومبتدعون وأهل ضالل
 ، وعلى شيء من احلرص على رأب الصدع بني املسلمني،جانب من تقوى اهللا

ستمروا يف ذلك، ولكن  ملا ا ومجع قواهم يف وجه الكفر وهجومه الشرس
 .البغض يعمي ويصم

 &ö≅è% β Î) (#θ àÿ÷‚è? $tΒ ’Îû öΝ à2Í‘ρß‰ß¹ ÷ρr& çνρß‰ö6 è? çµ ôϑ n=÷ètƒ ª!$# 3 ãΝ n=÷ètƒ uρ $tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# 3 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅à2 & ó_ x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊄∪*  tΠöθ tƒ ß‰Éfs? 

‘≅à2 <§øÿtΡ $̈Β ôMn=Ïϑ tã ôÏΒ 9�ö�yz #\� ŸÒ øt’Χ $tΒuρ ôMn=Ïϑ tã ÏΒ & þθ ß™ –Šuθ s? öθ s9 ¨β r& $yγoΨ ÷� t/ 

ÿ… çµuΖ÷� t/ uρ #J‰tΒr& #Y‰‹ Ïèt/ 3 ãΝ à2â‘Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡ øÿtΡ 3 ª!$#uρ 8∃ρâ u‘ ÏŠ$t7 Ïèø9$$Î/ ∩⊂⊃∪*  ö≅è% 

β Î) óΟçFΖä. tβθ ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7Î6 ósãƒ ª!$# ö� Ïÿøótƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ä3 t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àÿxî 

ÒΟ‹Ïm§‘^ ]٣١ :٢٩آل عمران[ ،&ö≅è% β Î) (#θ àÿ÷‚è? $tΒ ’Îû öΝ à2Í‘ρß‰ß¹ ÷ρr& çνρß‰ö6 è? çµ ôϑ n=÷ètƒ ª!$# 3 
ãΝ n=÷ètƒ uρ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{ $# 3 ª!$#uρ 4’n? tã Èe≅à2 & ó_ x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊄∪ 

tΠöθ tƒ ß‰Éfs? ‘≅à2 <§øÿtΡ $̈Β ôMn=Ïϑ tã ôÏΒ 9�ö�yz #\� ŸÒ øt’Χ $tΒuρ ôMn=Ïϑ tã ÏΒ &þθ ß™ –Šuθ s? öθs9 

¨β r& $yγoΨ ÷� t/ ÿ… çµuΖ÷� t/ uρ #J‰tΒ r& #Y‰‹ Ïè t/ 3 ãΝ à2â‘Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# … çµ |¡øÿtΡ 3 ª!$#uρ 8∃ρâ u‘ ÏŠ$t7 Ïèø9$$Î/^ 
ومن آل إبراهيم حممد وآل حممد كما قال ابن .  صدق اهللا سبحانه]٣٣ - ٢٩: آل عمران[

أيف تعاملهم معنا ذا ما يدل على اإلنصاف أو على . ن القيم وغريمهاتيمية واب
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 .واهللا املستعان!  الظاملة والشنئان؟البغضاءتقوى اهللا؟، أيف هذا ما يدل على غري 
 أم حيبون آل النيب املتمسكني بسنته، فإمنا حيبون الذين اتبعوا همآؤادعأما 

دكم حىت يكون هواه تبعا ملا يؤمن أح ال(: أهوآءهم، ويف احلديث الشريف
 .)١( )جئت به

ومما ابتلى به عصرنا انتشار اإلحلاد والذين ينكرون وجود اهللا، ويقولون 
&$tΒuρ  !$uΖä3 Î=öκç‰ �ωÎ) ã� ÷δ β÷&: ، ويقولون]٢٤: اجلاثية[ ^#$!$¤ Î) }‘Ïδ �ωÎ) $oΨ è?$uŠym $u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

ßNθ ßϑ tΡ $uŠøtwΥ uρ $tΒuρ ßøtwΥ t ÏOθ ãèö7 yϑ Î/^ ]وهي مصيبة عظمى وداهية ]٣٧: ملؤمنونا ،
 .دهيآء

ويزيد الطني بلة أن هجوم السربةاِببوالتشويه ضد الزيدية ، من قبل ا 
مهدوي سسلوك التشكيك اإلحلادي ضد اإلسالم من حيث هو عند العامة ر 

ىل وأنصاف املتعلمني أتباع كل ناعق، وزاد الشيوعية قوة وانتشارا ودفع كثريا إ
يعارضون املؤمنني  االنضمام إىل اخلارجني على احلكومة حبجة أن اخلارجني ال

، بل يعارضون النظام املايل فقط، وهذا أهون عندهم من مصادرة دهمآئعقيف 
 .القلوب وإجبارها على التنازل عن احلق وانتشار الضالل باسم أنه اهلدى

ويف ظل هذا الواقع األليم يرتوأتيح هلم ،ين يظهرون اإلسالم املنافقون الذع 

 . ٢٢٣٩، تاريخ بغداد برقم ١٣/٢٨٩، فتح الباري ١٠٤٨ برقم ١/٢١٧ كرت العمال )١(                                                             
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وترى . العمل والقول تشفيا وحقدا على املسلمني عامة وآل حممد خاصة
 ، يف اتمعِةعآء منهم الذين سيطرت عليهم عقدة الشعور بالنقص والضسِخاَأل

 وعقدة احلقد واحلسد ملن يكرمهم اتمع بأعماهلم ،وعقدة الشعور باجلهل
 واحتقار اتمع هلم ، شعورهم بالنقصإخفاءولون  تراهم حيا،وأخالقهم

 واالستناد إىل الكذب، ولكوم ال ، وتناقل الكذب،بالتجري على الكذب
مروءة   وال حياءش والدخ على صونه أن يا فيحافظواألحياءشرف هلم بني 

محآئفضعلم يستر  هم عن الزور والبهتان، والاِنفَّكُتم ؛ جهلهم وكذفإ 
 واختالق ،يترددون عن اإلفك واالختالق ملثالب ينسبوا إىل األخيار لذلك ال

 غافلني أن التأريخ ورجاله واحلديث وأمثاله يف ماضيه ومستقبله ؛مناقب لألشرار
 من سوآم، وال حيتقرهم أحد إخفاءهيفضحهم وخيزيهم ويكشف ما حياولون 

 .كاحتقارهم ألنفسهم بأنفسهم
انقرضت يوم #  بني العامة أن ذرية رسول اهللا وعلى سبيل املثل الترويج

β¨ &:، فهم كالذين قالوافالطّ Î) ©!$# ×��É)sù ßøtwΥ uρ â !$u‹ ÏΖøî r&^ ]فهم ]١٨١: آل عمران 
 ، ويسجلون بأقالمهم خساستهم،بأباطيلهم إمنا يسخرون من أنفسهم بأنفسهم

الكاذبون ويشهدون على أنفسهم مبا يزعمونه بأقالمهم وألسنتهم أم هم 
pκ̈Ξ$&واجلاهلون واملفسدون وامللحدون،  Î*sù Ÿω ‘yϑ ÷ès? ã�≈ |Á ö/ F{$# Å3≈ s9uρ ‘yϑ ÷ès? 

Ü>θ è=à)ø9$# ÉL©9$# ’Îû Í‘ρß‰�Á9$#^ ]وابن القيم، والشيخ ،ويف تفسري ابن تيمية. ]٤٦: احلج 
 .حممد عبده يف تفسري سورة الكوثر ما ينفعك به اهللا

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٢٦(  

 وحكمته، وجتهيل امللحدين للناس بإنكار وجتهيل اربة للناس بعدل اهللا
، وخسرانه لدنياه جآئالنتوجود اهللا يؤديان باتمع إىل أسوأ العواقب وأخبث 

 وانتظار الفرج يف ، فإن الناس إمنا يعيشون باألمل يف رمحة اهللا؛وآلخرته معا
 ويصمدون بذلك  أمام العاتيات ؛ واإلنصاف واالنتقام هلم يف اآلجل،العاجل

…&: ب واملظامل، ويهزمون العاديات العاصفة من الباليا واملغارمآئن املصم çµ̄ΡÎ) Ÿω 
ß§t↔÷ƒ ($tƒ ÏΒ Çy÷ρ§‘ «!$# �ωÎ) ãΠöθ s)ø9$# tβρã� Ïÿ≈ s3 ø9$#^ ]ولوال اإلميان باهللا وكتابه]٨٧: يوسف ،، 
 على األرواح انتصافا أو انتهاكا االعتداء لثوابه وعقابه لتكاثر ؛والبعث

 ذها، ولتكاثر ذا الدافع الفسادآئ إىل التشبع مبتع احلياة ولذادرةًللحرمات مب
ا بكل ألوانه وأشكاله يف الفروج واألعراض خاصة، ولكثرت اإلنتحارات ضيقً

الناساال يتصورها، ولتكاثر البؤس والفقر بصورة باحلياة وآالمها، ويأس . 
عاع من أن والذي يتصوره الدعاة إىل شيوعية األموال ويصورونه للر

مصادرة األموال املكتسبة بالطرق احلالل باسم العدالة وإنصاف الفقرآء من 
£u�y#<¥& إمنا هو خيال والفقراء وأا ستسعد األغنياء x. 7π yè‹ É)Î/ çµ ç7|¡ øts† ãβ$t↔ôϑ ©à9$# 

¹ !$tΒ #̈Lym #sŒÎ) … çν u !$y_ óΟ s9 çν ô‰Ågs† $\↔ø‹ x©^ وما هو إال ظلم وعدوان تأباه العقول 
 . املستقيمةعآئوالطبلسليمة ا

والتجربة يف الشعوب االشتراكية كشفت أنه ظلم وجهل مركب مساه 
وهو عني اجلهل والظلم للمنهوبني، وقَا وعدالًالشيطان علم للمواهب واهلمم لٌت 
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، وإن الفرد يف وعناءيف خدمة األمم، فإن عامة السواد األعظم فيها بؤس شديد 
دته ا ممن هم يف ِج بكثري جد الفقري فيه أحسن حاالً الفرد:العامل الرأمسايل

وكال النظامني باطل يف . وحريته، وكال النظامني فاسد يف مجلته وتفصيله
 .)١(حمتواه، ضره أكرب من نفعه، وشره غالب خلريه

 ونظام السعادة والعدل واحلرية إذا تأمل ، هو دين احلقهال سواواإلسالم 
آء ما لطخه ليم بعد أن مييط عن وجهه الوضيف تفاصيله منصف ذو عقل س

 واحلقد على ، وتأويل اجلاهلني، وانتحال املبطلني،ونسبه إليه حتريف الغالني
 .الدين احلنيف

 ىآمبر الغيبية حىت كأا قآئاحلقفاإلسالم وحده هو الذي جلى ماهية 
وهو،ىومسمع، وقام بالقسط يف كل ما دق وجل من التشريع وما برى وسو  

، زرأوتالذي يف العمليات يف مجيع نواحي احلياة ارتدى بالعدل األكمل 

 الشيوعية، فقد فشلت، ومتزقت دولتها العظمى االحتاد  أطال اهللا عمر املؤلف ، فقد حتقق ظنه يف)١(                                                             
م شر ممزق ، وها هي بقايا شظايا تتسول على أبواب الدوآئر املالية الغربية؛ ١٩٩١السوفييت عام 

أما النظام الرأمسايل والذي تتزعمه أمريكا؛ فإنه يف طريقه إىل . رغم الثروات اهلآئلة يف أرض روسيا
انية الفرد، واحتقار الغين للفقري، وقد بدأت أمريكا تضرب العامل شرقًا االحندار لقيامه على أن

وغربا، جريا وراء السراب من جنون العظمة واجلشع الذي جعلها تسعى للسيطرة على ثروات 
العامل، وهي اآلن ختوض حربا مدمرة ومعها بريطانيا ضد العراق، وال أتوقع إال أا حتفر حلتفها 

 .املرتضى بن زيد احملطوري/ بقلم د. تصرت أم ازمتبأنفها، سواء ان
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 ،وبالفضيلة الفضلى وإسعاد البشرية جتلبب وتدثر، السيما يف نظامه االقتصادي
نة آئ وتوفري أوفر احلرية للفرد وللمجتمع على الوجوه الص،واألنظمة االجتماعية

ا جتود به احلياة الدنيا من السعادة هلما من التظامل والتغابن، الكفيلة هلما بكل م
وال  من كماله أي دين وال يدن حبيث الشقاءواإلسعاد للبشرية، واحلماية من 

 .منظا
 وتعصب الباغضني واحلاقدين من مجاهري ،إال أن استكبار املستكربين

 اإلسالم رهطَل الشهوات ودناياها اليت يآئاملبلغني واحلرص على التشبع من رذ
öΝ&يه قد جعلهم ميرون باإلسالم النقي وهم عنه معرضون ِومنها ذَ ßγ̄Ρr( x. Ö�ßϑ ãm 

×ο t� ÏÿΖtFó¡ •Β ∩∈⊃∪  ôN§� sù ÏΒ ¥ο u‘uθ ó¡ s%^]  السيما إذا كانوا قد وقفوا على  ]٥١:٥٠املدثر
ربة، وششيء من اخلزعبالت والترهات اليت نسبها إليه اوا الفجرة ه وجهه 

ل املبطلني وتأويل اجلاهلني، فإم يتخذون من ذلك من حتريف الغالني وانتحا
حججا الدعاة إىل اإلسالم، وحتمل املدعوين على السخرية بدين ا ي فحمون
ِقيالعبث والفسادر ،والظلمة ضد املظلومني،  ويساند باسم اإلسالم الظلم 

 مع مهوننمي و،ويفرض باسم اإلسالم االستسالم هلم، وينهى عن معارضتهم
ذلك أن يف عفو اهللا سح القرآن والسنة آئ هلم وحنو ذلك مما يتناىف مع صرةًع

 .الصحيحة والعقول السليمة والفطرة السليمة املستقيمة
 واملعارف الواسعة عند ،فال يعقل إذن أن تقبل عقول أهل األنظار الدقيقة

هؤآلء مقادم يف  أن يضع لال يعقاملدعوين إىل اإلسالم السيما يف املاديات، 
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 ودعوم إىل اإلميان برب ق،آئللحق هذه تصورام ،مهووسنيأيدي جهال 
 . هذا شأما،ودين

فاإلسالم دين احلرية والعدل واحلفاظ على حقوق الفرد واجلماعة، جعل 
لكل فرد احلق يف أن يدرس حىت يكون أكرب عامل فيما حيب من العلوم، مل حيجر 

 وجعل مع ذلك لكل فرد ،أي علم والعن مزاولة أي عمل عن اوال أحدعلما 
 مل حيجر أحدا عن أي ،احلق يف الكسب والعمل احلالل حىت يكون أكرب غين

 وجعل لكل فرد احلق يف احترام دمه وعرضه وماله، ويف حفظ كرامته، ،عمل
 وجعل ميزان ،وجعل لكل فر د احلق يف احلياة، وساوى بني الناس يف كل ذلك

β¨&، هوال نشبد اهللا سبحانه وتعاىل عمله ال نسبه املرء عن Î) ö/ ä3 tΒt� ò2r& y‰Ψ Ïã «!$# 

öΝ ä39 s)ø?r&^ ]ا به،  ]١٣: احلجراتفلن تسعد البشرية بغري اإلسالم بعض سعاد ،&ôtΒuρ 

ß|¡ ômr& zÏΒ «!$# $Vϑ õ3 ãm^ ]٥٠: دةآئامل[ ،&Ν çFΡr&u ãΝ n=ôã r& ÏΘ r& ª!$#^ ]١٤٠: البقرة[. 
 وخمالفة ما أمر وى أينما حل الكفر ،ر باهللا واليوم اآلخرلكن الكف

 يتالشى د فإن اهلمم القعسآء واِجل؛وطبقت أنظمته السيما النظام املاركسي
 واملشانق ، وختتم القوة على أفواههم، وتسوء حالتهم،ويقل دخل األمة والفرد

ب هذا كثري غرينا ا كما قد جر فال تأذن هلم فينطقون إال أن يقولوا زور؛تعمهم
وتسربت أخباره املتواترة من خالل احلجاب والستار احلديدي ووصلت م 

 . السيئةجآئالنتاحلال إىل هذه 
 وفهمهم وجهودهم همآئوذكوالناس يتفاوتون يف مهمهم ونشاطهم 
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ومساعيهم، وباب احلرية يف العلم والعمل مفتوح يف ظل اإلسالم النقي من 
 .اعيه للعلم والعمل والكسب احلالل للجميع مفتوح على مصربآئالشو

واإلسالم حيمي مكاسب كل كاسب عن اغتصاا ومشاطرته فيها كما 
كَِلالَحيمي عرضه ودمه، وعن انتزاع شيء من ح ِبسِجه ولكسول أضاع ِهد 

وهذا هو اجلربوت ، هذا هو الظلم املبني؛افرصته ووقته، أو باسم كسول ظاهر 
، ودعوة غري مباشرة لكبت اهلمم والتواكل ةال رمحقسوة ، وهذا ةال احلري

 .، ووأد اهلمم والنشاطوالتخاذل
فاحذروا خداعهم لكم عن دينكم وإميانكم وتشويه الدين بأنه أفيون 
الشعوب، فإنه جمرد خداع يقوم على حتسني القبيح وتقبيح احلسن مبنطق 

ي أو املغالطة اليت  ويف سحر من البيان اجلديل أو اخلطايب أو الشعر،خالب
 .ينخدع ا السذج واهلمج

خياط أخلف مواعيده :  معناها نكتةٌ أمِس علييتمِلومبناسبة ذكر املغالطة أُ
خلق اهللا العامل كله يف ستة أيام فبادره : مرارا بإجناز بدلة، فقال له صاحبها متأملا

ه عن اب سألت وما الناس فيه؟، وهو من ب؟أال ترى كيف العامل: الآئقاخلياط 
 .خايل شعيب: أبيه، فقال

خسرمتومها   فاحذروا خداعكم عن دينكم وسعادتكم يف الدارين معا وإال
فالناس يف ظل الشيوعية يف أضيق من سم اخلياط، ويف العامل الرأمسايل . معا

 الدماء وحوادث السطو اإلجرامي على االنتحاراتحصر حلوادث  الكفري ال
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 .صالح له إال اإلسالم  قوانينهم الوعلى األموال لفساد يف
فهي ؛بشبه الطاعنني يف آل حممد وأتباعهم تغتر بشبههم وال ا الوختام 

 فاسدة انطلت على تأويل أو ،معارضة للكتاب والسنة الصحيحة بأقوال خمتلفة
دوها، فراجت بني السواد ج فم؛ من املغرضني وصادفت هوى،القاصرين

ا الباطل وأهله ةًما مسلَّاألعظم الذين ظنوها أمور نصروا -ضد احلق -ا هلمحب 
 وأن يتخذوا من ، فليس ببدع أن يطعنوا فيهم ويف روايتهم-كراهية هلم-وأهله 

ذلك سالحا إلسكات احلق وإنطاق الباطل وحبكم تزلفهم بذلك إىل ذوي 
ة يف مجيع األزمان مقرونة بضيق ذات اليد دالسلطان ووجاهتهم بذلك، واِجل

 .عند احملقني
 وعلى ،ومهما خيفى من شيء فلن خيفى أن اخلارج على إمام حق عندنا

ا من الراشدين بتسليمهم بذلك، فاخلروج عليه ، وأن عليإمام جور عندهم باٍغ
خيفى أنه  كما ال.  أال ترى أم يف التناقض يتهافتون؛أشد من اخلروج على غريه

مه دعاة النار، وأن أتباع علي هم ، وخصو)١(الداعي إىل اجلنة حلديث عمار
 الشيطان، دعاءالذين استجابوا دعوة اهللا إىل دار السالم، وأن خصومه استجابوا 

 عن أم ٢٩١٦ رقم ٤٣٠/ ٥، مسلم ٢٦٥٧ رقم ٣/١٠٣٥، ٤٣٦ رقم ١/١٧٢ البخاري )١(                                                             
 برقم ٤/٥٨، الطرباين يف الكبري ٣٨٧، رقم ٥/٦٢٧، الترمذي ٣/٣٨٦سلمة، واملستدرك 

 .٣/٢٥٢، طبقات ابن سعد ٢٤٢، ٧/٢٤١، جممع الزوآئد ٣٧٢٢

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٣٢(  

&$yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãã ô‰tƒ … çµt/ ÷“ Ïm (#θ çΡθ ä3 u‹ Ï9 ôÏΒ É=≈ ptõ¾ r& Î��Ïè¡¡9$#^ ]إن :يقال ، ال]٦:فاطر 
، وبيعة احلاضر  فإن املهاجرين واألنصار هم القوم كل القوم؛تلزمهم مبايعته ال

فْتشرعا ولعله إمجاعبآئالغض على ر . 
خنوض فيما جرى بني الصحابة فبدعة ابتدعوها يرفضها  ال: وأما قوهلم

ه وليست من الدين يف شيء، آئ اهللا ومعاداة أعدأولياءوجوب مواالة 
&šχθ ãã Ï‰≈ sƒä† ©!$# t Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ# u $tΒuρ šχθ ãã y‰øƒs† HωÎ) öΝ ßγ|¡ àÿΡr& $tΒuρ 

tβρá� ãèô± o„^ ]فما خالف القرآن فهو خداع ووسوسة من الشيطان أضلَّ]٩:البقرة ، 
ا كثريًا غري خمالفة للكتاب والسنة فصدقوها مومها هلم أ. 

فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك عن غلط أو مغالطة جتاه 
u&: النصوص القرآنية مثل !$|¡ ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9$# tΒ ÏNù' tƒ £ä3ΖÏΒ 7π t± Ås≈ xÿÎ/ 7π oΨ Éi� t6 •Β 

ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $yγs9 Ü>#x‹yèø9$# È÷ xÿ÷èÅÊ^ ]وهن يف قمة الفضل بالصحبة ]٣٠: األحزاب ،
ولو كان األمر كما سول هلم الشيطان . مكابر جيحد فضلها إال وزيادة عليها ال

 ما ، أو فال ختف فقد غفر هلاتشاء يأت منكن بفاحشة فلتصنع ما ن م:لقال حنو
 .تقدم من ذنبها وما تأخر

�ω ß‰ÅgrB $YΒöθ&: كما أا مغالطة جتاه مثل قوله تعاىل s% šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ 

ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì�Åz Fψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ^ ]ادلةومثل قوله ]٢٢: ا ،
øŠ©9 öΝ§{&: سبحانه ä3 Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒr& È≅÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9$# 3 tΒ ö≅yϑ ÷ètƒ #[ þθ ß™ t“ øgä† 
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Ïµ Î/^ ]من عادى ِل(: ومثل احلديث القدسي]١٢٣: النساءا فقد آذنته باحلربي ولي()
١( 

 أحدهم مِحفْ وإذا أُ.فتلك عمومات غري خمصصة، وتآويلهم هلا متعسفة فاسدة
: همم عن التسليم باحلق الذ بالشتيمة، ورمبا يقول أحلَوالبغضاءومنعته األنفة 

اخلوض يثري الفرقة بني املسلمني وتكُرظاهره رمحة : جيمعهم، وهذا صحيحه 
 ألم اخلواضون باستمرار جيال فوق جيل وجيال بعد جيل ؛وباطنه عذاب

مبواصلة سامنا بالشرك والغلو والبدع الضبآنا والة والشة والضالل والكذب، ر
ل والفتاوى آئد والرسآئة واالت واجلريسبوننا يف املؤلفات القدمية واحلديث

 فقد كان سبنا من براعة بصنعاءاملرئية واملسموعة واملقروءة، وحىت جملة اإلرشاد 
'tβρâ�ß∆ù&. استهالهلا ويف عقر دار الزيدية s?r& }̈ $̈Ψ9$# Îh�É9ø9$$Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ öΝ ä3 |¡ àÿΡr&^ 

 .]٤٤: البقرة[
فهم تزيل التواحش آئمالت بني طووكان اجلدير بأهل القبلة أن يقوموا حب

 وتشيع بينهم إحسان الظنون ببعضهم الشحناء على والقضاء الصفاءوتستوجب 
بعضا ويلتمس كل لآلخرين املربرات مهما وجد سبيال ليكونوا على اخلري 

 وليتمكنوا من الوقوف يف وجه عدو اجلميع من الكافرين، ولكن ،أعوانا
هم ببعض أجنادا لتحقيق أهداف بعِضويالألسف الشديد كانوا باشتغال 

 .بق خترجيه    س)١(                                                             
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 . أنفسهم وضد اإلسالم ضد،الكافرين
يف صورة رأيت وأنا يف أثنآء كتابة هذه املقدمة يف املنام، رأيت إبليس 

إنسان يكلم إنسانا مِغصا حلديثه، فكان إبليس يكلمه وعيناه مشغولتان يب ي
 ،ه حنو أربعة أمتارولُ طُ سيٍفهبي ِش وإذا يف يد،ا تقريبهرهي ظَِنيِلو موالرجلُ

 وباقيه حنو أسنان ، السيوف شكال وقدرارآئكسأعاله من جهة الذبابة حنو شرب 
مي، فرفعته وضربت به رأس إبليس وأغمدت بعضه يف جانب رأسه، فحاول ِرالش

أن يهي وهو مشغول مبواصلة كالمه للمقبل عليه، فضربته ثانية يف رأسه ِنأَد
 حىت ؛ مث ثالثة ورفعت السيف ألضربه الرابعة معرضا عن حماولته دأيت،وىلكاأل

لَأمسع ما يقول، فلما أيس وثب من مكانه وحتوصورته إىل جسم شفاف ت 
بوسوسته، وأخذت يف حماولة ووقف أمام عيين ووجهي حياول التأثري علي 

 .االلهم اجعل تعبريه خري. لضربه فاستيقظت
 ولن جتدنا ،اكًر كتب الزيدية فإنك لن جتد ا ِشعلكرمي طاِلأيها القارئ ا
ا  أحدرِق ولن جتدنا ن، ولن جتدنا نعتقد يف القبور، منهسما ليمبتدعني يف الدين 

، )هِلقْع ِبعِمتسِمـال فَنْونج مملِّكَتِمـإذا كان ال(  : العاميويف املثل. على ذلك
 :، ويف احلكمة) هاِلم عبِح ِتهاِلمما ع (: ويف املثل العامي أيضا

الرضى عن كل عيب كليلةٌوعني  ولكنعني بدي املساويا السخط ت 
وال أدل على إنصاف الزيدية من أم يقبلون أحاديث خصومهم ويعملون 

 باإلحلاد هب علي كرم اهللا وجهه الذين اختذوا سأعداءيروونه عن أشد  ا حىت ما
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ر بن أرطأة الذي ذبح طفلني فوق املصحف س وب، واملغرية،وٍرمة، كعن سِهنعولَ

)١(الكرمي
وقتل اآلالف من اليمنيني، بل إن الزيدية يرجحون رواية  أمام أمهما، 
 ومسلم على غريمها كما جتده بالنص يف باب الترجيح من أصول  البخاري

)٢(الفقه
 . 
 والبغضاء،وغلوهم يف العدواة ، همأدل على تعصب خصومهم علي وال

 ألحاديث الزيدية وكتبهم مِهِضفْ رن ِم:وعلى عدم املباالة بتقوى اهللا فيهم
 والطعن يف عدالتهم بالكذب وحنوه، فإن قبلوا شيعيا فهو نادر جدا، ،مطلقا

 بالرغم من أن معاوية كان ،ه لإلمام وإال رفضوهئوفيما مسع عنه قبل ظهور وآل
 . عليهمهبمن يسأل عليا فيما انيوعز إىل 

‰pκš$ &: فأين هذا العمل من قول اهللا سبحانه r' ¯≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u (#θ çΡθ ä. 

t ÏΒ≡§θ s% ÅÝó¡ É)ø9$$Î/ u!#y‰pκà− ¬! öθ s9uρ #’n? tã öΝ ä3 Å¡ àÿΡr& Íρr& Èø y‰Ï9≡uθ ø9$# t Î/ t� ø%F{ $#uρ 4 β Î) 

ï∅ä3 tƒ $†‹ ÏΨ xî ÷ρr& #Z��É)sù ª!$$ sù 4’n<÷ρr& $yϑ ÍκÍ5 ( Ÿξ sù (#θ ãèÎ7 −Fs? #“uθ oλù;$# β r& (#θ ä9Ï‰÷ès? 4 β Î) uρ 

(#ÿ… âθ ù=s? ÷ρr& (#θ àÊÌ� ÷èè? ¨β Î*sù ©!$# tβ% x. $yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? #Z��Î6 yz^ ]١٣٥: النساء[وح ،سب 

 .والدم موجود فوقه إىل اآلن وهو اآلن مبكتبة الوقف وقد أفاد املؤلف حفظه اهللا أنه كان يدرس فيه)١(                                                             
الكاشف "ويرجح املشهور ومرسل التابعي ومثل البخاري ومسلم على غريمها" قال يف كافل لقمان)٢(

 .عند الفقهاء .  مطبوع مبركز بدر٥٠٤ص/باب الترجيح
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 .املؤمن من التهديد أن يذكر اهللا بأنه خبري مبا يعمل، عليم مبا يسر ويعلن
الدكتور ، ومثل رةَه األفذاذ مثل حممد أبو زالعلماءبه وإذا نظرت فيما كت

 ومعتقدام اليت أمجلها مثل الشيخ همآئآر عن الزيدية، وفيما كتبه عن يصبح
حممد عبده، والشيخ حممد الغزايل، والشيخ حممد الشعراوي، والدكتور عمارة، 

 ذلك  بني األجرب والسليم، وعندتور طه حسني، وغريهم، فإنك ستميزوالدك
 وما أكثر ، إما جاهل مغرور، أو عميل مأجور:تعرف أن الطاعنني يف الزيدية

 واحلقد على من ،م احلسدهجاز يف كل مكان وزمان السيما إذا مهؤالء
 والفضل كما والسخاء والوفاء من الشرف : وأفاض عليهم نعمه،أكرمهم اهللا

 .))كل ذي نعمة حمسود((: جاء
ى الزيدية استطاب املزيد منه آخرون كما وكما استطابوا الكذب عل

انقطعت، وكما زعموا أن آل سعود األجماد ليسوا # زعموا أن ذرية النيب 
عربم جعلوا اململكة ؛ على ما آتاهم اهللا من فضلها، وما ذاك إال حسدوأل 

 طوقت الكثري من الدول البيضاءمضاهية ألمريكا يف العمران، وألن أياديهم 
 فالكذب إذن سالح احلاسدين ؛وارفَكْن ي ال أَواركَشن يمن حقهم أَواألفراد، و

 وآل حممد يف غرة األمة الشادخة ، ووسيلة احلاقدين اجلهال، فآل سعود،األنذال
 .وليست الزيدية كما يصوروم للقارئ، ولكنهم قوم صاحلون.  رغم أنوفهم
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ى بدر الدجلئن أنت ناصبت 
 

 )١(هاجوونازعت مشس الضحى أَ
  ــت ــا كنــــ ــل يف حالــــــة ملــــ   أفضــــ

  
ــط  ــا وال)٢(مـــن القـ ــجوأَ  يومـ (اهـ

٣( 
 هؤالِء لقد استغل الكفاراخلوارج الذين جنوا على اإلسالم أكرب  السذج 

 الشباب إغراء على اإلسالم طرقا شىت منها للقضاء كما استغل الكفار ،جناية
 بلد وخارجه من خمتلف باخلمر واجلنس، ومما جندوا لذلك فتيات من داخل كل

األديان، واستخدموهن للعر يف كل مكان إسالمي نزلوه باسم قنصلية، أو ه
 الفاحشتني سريان النار يف اهلشيم، وباء فسرى ؛جتارة، أو سياحة، أو مفوضية

 وامليل ملا ترتع إليه الغريزة أسرع من ، إذ التجاوب معها؛وهذه أخطر الطرق
 .السيل يف منحدره

 نار اخلالفات املذهبية وغريها، وممن استخدموه يف هذا السبيل كاءإذومنها 
 بني املسلمني موهثُّ ب،ل اخلالفاتآئ دراسات عليا من بلدام يف مسمتخرجو

باسم أم مسملون فنجحوا كثريا، مث أضافوا إليهم تدريس هذه الشبهات يف 
ا يلقوا يف األفكار الكليات اليت أنشأوها فيما بعد يف بلدان اإلسالم، وصارو

 . اخلالية القابلة بسهولة لكل ما يلقى فيها

 . علوها)١(                                                             
 .أصله من الكلب إال أن املؤلف لطفه كما طبعه: من الكلب  )٢(
 . من الوجه)٣(
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 وجهود امللحدين، مث استخدموا هاتني ،ومنها جهود املبشرين بني العوام
 .فتني للذين وقعوا يف شباكهم وهم كثرة كاثرةآئالط

 وتثبيتهم يف املراكز ، أفسدوهم على السلطةن ماستيالِءومنها العمل على 
 يف احلكومات واألحزاب اليت ختدم هدفهم من حيث يدرون :واحلساسةالقيادية 

 .نوال يدرو
ومنها استخدام أهل الغرة واحلمية على اإلسالم وإقناعهم بأن واجبهم ي

اخلروج والنضال والقتال للوالة الظاملني وأنصارهم الفاسقني وعلى اتمع 
 يتوصل به ا حق م حاٍلاإلسالمي الذي أضاع اإلسالم بتعاطفه معهم، وهذا يف

 .إىل سحق اإلسالم وأهله
الكفار من هذاوهدف  :وضرب بعضهم ، التناحر بني املسلمنيإجياد 

 ومتزيقهم ذا كل ممزق مع كامل اطمئنام إىل أن الذين سيخرجون ،ببعض
 واإلسالم إىل ،على أهل اجلور لن يكتب هلم النجاح بإعادة األمر إىل نصابه

 لآئواحلوقد رصدوا له كل مرصد، وأقاموا جتاههم من املوانع سابق جمده، ف
 والعمالة مع الكفار ومع ، منها جتنيد الشباب الفاسد املتجاوب مع شهواته:اليت

 هذا إىل ، ونفوره مما حيول بينه وبني ذلك،هواه، واستساغته للحياة املاجنة
متزقت قواها جانب اطمئنان الكفار بأن األمة اإلسالمية ستكون حينئذ قد 

 .باخلالفات املذهبية والعنصرية شر ممزق
 على العقيدة مةآئالقومنها حماربة التقاليد والعادات واألعراف اإلسالمية 
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 على سوء السلوك مةآئالقيضادها من األوضاع  واألخالق احملمودة، وزرع ما
عروف والعقيدة واألخالق الذميمة اليت مل يلبث الناس أن صاروا عليها فأصبح امل

 .بينهم منكرا واملنكر معروفا
ومنها العمل على اختالط اجلنسني، وماذا ينتظر من اختالطهما يا أيها 

 .املتغابون
 من التفريق : هذه وتلك يكون اإلسالم قد كبل باحلديدوباستخدام

والتشكيك والتلحيد، ويكون قد لفظ آخر أنفاسه، ومل يبق إال امسه، ومن 
ال  ومن القلة القليلة العارفني الذين ،ِهلْم إال من العوام البالله. القرآن إال رمسه

مساع لكلمتهم يف خضم زاخر باملغريات واجلهل باهللا   وال، إىل نصحهمتيلتف
ودينه، وبغطرسة أهل النفوذ والسيطرة الواقعني يف أسار سكرة الشباب والسلطة 

ا، والفراغ واِجلحينداة وخداع الكفار أحيان. 
ع ما كتبه غري واحد من الغربيني يف مذكرات وغريها عن اجلهود ومن تتب

 يف شيء مما ذكرت كال يش على اإلسالم فإنه للقضاءواخلطط اليت رمسوها 
 . لك

: 
 اإلعالم لآئوس الدوي هو التفرق والتمزق والتوجيه السيء من ناآؤد

 ِملَّ األمة من أول السألبناء والتعليم املقروءة واملنظورة وغريها، والتربية الفاسدة
 .إىل ايته، والعهدة يف تعليم كثري منهم إىل مدارس وجامعات املبطلني
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: 
 املخلصني من كل فرقة إسالمية على العلماءهو تعاون القادة واملسؤلني مع 

القيام حبملة صادقة خملصة متواصلة يقوم ا علمآء كل فرقة يف أتباعهم بشرح 
 من حترمي زرع الشحنآء والبغضآء وسوء ظن : الشايفوالدواء ، املعضللداءا

 وماعدا ،بعض املسلمني ببعض، وحترمي اجلدل العقيم، السيما بني اجلاهلني
. متعامل حيضره جاهل وال النقاش املخلص لطلب احلق بني العلمآء، على أن ال
ن أجهزة اإلعالم وتعاو. وذلك النقاش عندما حيب أحدهم التثبت لدينه فقط

 .والتعليم مجيعها على حتقيق هذا
  إىل إاض املسلمني من كبوم وإقالتهم من عثرم غري هذا،  اللوال سبي

 وبني أفراد كل ،سبيل إال بالدعوة اجلماعية ترتفع أصوا من كل دولة إسالمية
يقولون كما مضى . جمرد شعار وستار خداع فقط  ال،أمة إسالمية بإخالص

 دعوة إىل التحاب والتواد والتعاون والتناصر ،لسنتهم ما ليس يف قلومبأ
والتعاضد والتآلف، وحتذير جاد من التعادي والتباغض والتخاذل والتظامل 

 .والتناحر، ومن تعميق هذه املوبقات يف نفوس العامة واخلاصة
كما جيب مع هذا أن يبينوا للناس أن كل جمتهد يف الظنيات مصيب، وأنه 
يكفي العامي يف عقيدته اإلميان اإلمجايل لقصوره عما فوق ذلك، وأن الذين 

يسخط اهللا  يشحنون قلوب العامة والتالميذ مبعاداة خمالفيهم إمنا يقومون مبا
 . الكافرينؤ ويهدمون اإلسالم باسم اإلسالم أكثر مما يهدمه عمآل،ويغضبه
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فهم وذهلم بالعمل مبا وأنه جيب املبادرة إىل وضع حد هلوان املسلمني وضع
وآله، وبالتوبة الصادقة عما اهم اهللا عنه ورسوله،هذا هو [أمرهم اهللا ورسوله 

 هذه األمة إال مبا  آخِررم أَحلُيص الَ( : البلسم الشايف امللخص يف حديث شريف
ح به أوهلالَص.( 

هل عأم ،ت املسلمون بترك التناصح واألمر باملعروف والنهي عن املنكراز 
 ذلوا بعد عزة وصاروا كغثاء السيل؟

هل عاملسلمون بتمردهم على ماز  ح به أمر أوليهم؟لَص 
هل عزوا بانتشار اخلمور والعر والفجور؟ه 
هل عوا بترك الصلوات اخلمس وفطر رمضان؟ز 
هل عوا بالنظام الرأمسايل أو بالنظام االشتراكي؟ز 

هل عم ومالبسهم وا بتقليد الكفار يفزأخالقهم وسلوكهم وعادا 
 !!!لعة؟ فكانوا بني األمم أهون من اجلُزوفسادهم؟، أم ذلوا بعد ِع

هل عا، حىت إذا ما ابتهلت فاتنة؟وا باختالط اجلنسنيزوشاب ، وغار شبا 
 ،انصرفت عنها القلوب - ومخدت جذوة التهاا ، وجتعد إهاا،اهابرغُ

  وفضيلةَ، الصوابِتفَر فعند ذلك رمبا ع؛ىل ناشئات احلسان إالعيونوازورت 
 .احلجاب، والت حني مناص
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(رمورمبا محلها الِق
 ويف العني قذى، ، ويف احللق شجى؛واألنفة على التجلد)١

 ينفع الوصل؟ ورمبا جادت بوصل حيث ال
هل عكال كال!  املسملون بتذليل الصعاب بني اجلنسني؟ز. 

 خفي على الذكيات منهن أن جتاوب املرأة مع وليت شعري كيف
 اهلوى عند اجلنسني، هما ميلياملشجعني هلا على الربوز إمنا هو تعاون معهم على 

وجيايف مصلحتها، فإن مكانة املرأة يف نفس الرجل حبسب صها ألنوثتهاِنو، 
أما من ابتذلت كرامتها فلن تعدو يف النفس مكانة . وترفعها عن مواقف التهم

إن مكانتها العزيزة يف أنفس . ، فإذا بليت قذفها يف الزبالة خيتال ا جديدةًحذاء
الفحول يف تيف ابتذاهلا  أنوثتها، فهو عندهم الكل يف الكل، الِعفُّر. 

هل نفع املسلمني أو ينفعهم مثال اللهو واللعب؟، أو أن الالعب الفالين فاز 
نادي كذا دف أو هدفني؟ هذا ضالل  كذا، أو النادي الفالين فاز على زةآئجب

 . مبني
هل حمى هذا وذاك وذلك أعراضنا أن تنتهكح رها؟ هل محانا ذاك وذا مات

من أن تِفسا رةُفَ الكَكبعد العبث بأعراضهن ناآئنس ودماء أطفالنا ودماَء دماءن 
 .ه؟ وهذا ال حيصىِر ومسمع من العامل بأسمبرأى

 . لغة حملية أي الِعناد)١(                                                             
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ــ و ويِقيِقا بالعومى ويوزحيوما ِب ــيلَ ويومــــا باخلُِبيذَا بالعــــمــ  آءصــ
حيصى ومل ينقطع يف خمتلف األزمان  ال وما الِتويوما بل أياما بصربا و ش

 . السننيمئاتوالبلدان اإلسالمية من 
 أو تتلمذنا فيها للمتعاملني ،إن كل هذه السفاسف اليت تابعنا فيها الكافرين

 . وزمر هلا املزمرون، املطبلونلَبة وخباال وهوانا ونكاال مهما طَما زادتنا إال ضع
ولو أن املسلمني أخذوا الكفر حبذافريه لكانت دنياهم أحسن مما هم فيه، 

 ؛ الكفريةدآئوالعقلكنهم اقتصروا على أخذ األسوأ من األعمال واألخالق 
 .وبذلك خسروا الدنيا واآلخرة
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 .اتقيم لنا وزن  وكذلك سكان البسيطة ال]١٠٥
 الغربيني وتفوقهم مدقَ وأسقم األفهام اليت تتصور أن ت،ما أجهل األحالم

 بل إن هذا سبب ملا يعانونه !لآئالرذنتيجة خلالعة جمتمعام وافتهم يف أوحال 
 .فهو جد اجلادين منهم ومقصور عليهمأما سبب تفوقهم . ويشكونه

 وأسقم املدارك واألفهام اليت تربط بني تفوق ،ما أتفه العقول واألحالم
 فإن ! وحتسب هذا سر التقدم واحلضارة املادية،الغرب وخالعة املاجنني فيه

 والفساد الذي ميارسه فيه والغناءالغرب مل يكتسح الشرق وخيضع أهله بالرقص 
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بأي لعبة من األلعاب اليت  بكرة الطاولة وال عة واون، والالفاسدون وباخلال
سيطر الشغف ا على مشاعر شباب الشرق املقلد للغرب، وإمنا تقدم الغربيون 
ألم اخترعوا مثال الطيارة وطاروا، والغواصة وغاصوا، ال ألن املاجنني فيهم 

 .غنوا ورقصوا
ابة والدكاكة، ال ألم لبسوا تقدموا ألم أنتجوا األسلحة الفتاكة والدب

 .الكرفتة والبنطلون، وال ألن املرأة صارت عارية أو كالعارية
 . و و و و إخلالكهرباءتقدموا ألم اكتشفوا 

 وسببوا هلا مشاكل يذوقون ، ماإلنسانيةأما املاجنون فيهم فإمنا تأخرت 
منها األمرِني. 
مل ينصونرم بالفسق وابل بالسالح واِجلوا يف حرو ،ومل يتحضروا د ،

 . الشرق، بل بالعلوم الدنيوية واجلد والعملمحقاءمبا يقلدهم فيه 
أمحق منهم إال  أتفه من الذين يربطون بني اون واحلضارة، وال إنه ال

م دون ه يف الفَ إم حقيقةً؛الذين يصدقوم ويعتربون قوهلم قضية مسلمة
تربط املسببات إال بأسباا، وألنفت أن يظن   فإا المئآالبهاألنعام، فلو عقلت 

ا ترى احلضارة مسبا أحد أعن فسق الفاسقني وخالعات التافهني، فمن ةًب 
β÷&:  الغاية اليت ذكرها اهللا بقولههآؤغبظن أو ربط مثل هذا الربط فقد بلغ  Î) 

öΝ èδ �ωÎ) ÄΝ≈ yè÷ΡF{ $% x. ( ö≅t/ öΝ èδ ‘≅|Êr& ¸ξ‹Î6 y™^ ]فهم بذلك دون األنعام، بال .]٤٤: فرقانال
 ؛ ذا:جاهلون، وإمنا يقولون  متجاهلون الهؤالءكالم، وأكرب ظين أن أكثر 
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 نزوام، وأذكرهم بعاقبة النهم والشره يف قول وإرضاء ،ليربروا إشباع شهوام
 :أيب نواس
ــد ن ــولقـ ــدلوهم  تزهـ ــواة بـ ــع الغـ   مـ

 
ــث أســاموا تمســوأَ    ســرح اللــهو حي

ــغَبلغــــتو  ــا بلــ ــبابه  مــ ــرؤ  بشــ  فـــــإذا  عصـــــارة  كـــــل  ذاك أثـــــام    امــ
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ــعالِْب  انكَر اَألخاِمي شبر ِبِيِملِْع ــ أَِلقْــــــ ــو)١(هدهشــــــ  آِنرقُالِْبــــــ

ــ ــمــ ــر ِبلٌهــــ يب جرا مــ  ياِنم زعيِمي جي ِبِله جاطَحأَو  ةًظَــــحي لَبــ
 )٢(اِنثَدِحالْ ِبومكُحم الْزيحتم  ـ الْ، أي أنا؟نا أنا أَلْ ه؟انا أَ مِرد أَملَ
 ياِنكَ مري غَسي لَداهشم الِْمأَسب   ـح فَسوسحم أَلٌّ كُوا ٌءزا جنأَ

لْهم ا تبخأَر وت جدِمد نو دي أَِ  وجوت لُّى كُقَّبهثْ ج٣(ياِنم( 
لْهح داجلَ)٤(ي موالْاع مني ِفاع  دنيايح ي الثَّ ِفِيدى أَرياِن ثَم 
ــاين اك أم جمموعردِإ  ـال  نفسي أمم أَوحي رمي أَِلكَي هناأَ ــا إنســـــــــ  هـــــــــ
ــ قُنِْإ ــج متلْـــــــ ــلي أَوِعمـــــــ  )٥(اِنماإليِب بيِجي سِهِدحي لَِفا  ذَيِمفَأَ  قـــــــ

ــ لِّكُلِأَ ــ لِْل ورشــــــا حهـــ ــبر  ازجــــــ الْلِّكُـــ ــ الْقحــــلْ ِلِد اهــ  ياِننــــ جِنيِبمــ
ــ ــقْ يلْهـ ــع الْلُبـ ــِت اعلُقْـ ــثَّي جاِربـ ــمكَ  يِتـ ــ ذَم أٍَةميِشـــــ ــ الْنا ِمـــــ  اِنيذَهـــــ

لقد مرت يب يف حيايت حلظات قصرية يتجلى فيها يقيين ". أعلمه" على " أشهده"  ال خيفى مواترة )١(                                                             
 عربت بأشهده؛ باهللا سبحانه، وهو أقوى من يقيين بسآئر احملسوسات، ومن يقيين ينفسي، وهلذا

 .ألا أدل على اليقني دآئم الثبوت أيضا من كلمة أعلمه
 .  بكسر احلاء، نوآئب الدهر)٢(
 .ودامغ األوهام:  يف القآلئد للمهدي)٣(
 .اجلامع ألفراده املانع من دخول غريه فيه:  حد كل شيء)٤(
 ياة؟من ريب؟ فهل سأجيب بفمي كما أتكلم به يف احل:  إذا سئلت يف قربي )٥(
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وي ِفِركُّفَتأَوِحي الر ِفو الِسفْي الن   لَي ِإِضفْيى شِسٍءي الْى ومِنالَي 
ــ أَيِهـــ أَةُاَيـــاحلْ ويا ِهـــ مـــوحالرفَـــ ــ   انـ ــ  ووِضمغلْالَيـــ ــ عا لَيـــ ــ  بِزجـــ  ياِنيـــ
 ياِني ِعِتو مدع بحِبص تنيأَ وه  او ِسمي أَِمس ِجومِِلُعم الْنآئزخأَ
ما حجا أَ ذَمأَم يا أَ ذَنكَم يأَ  ا ذَفِظعِبم جِلهي ما حوأَت رياِند 

ــ ــا كُمــ ــ ذَهنــ ــا كُا مــ ــهنــ ــا كَ مــ  ياِنيــــ ِكوضمــــغا الْذَ هــــهفُــــيا كَمــــ  همــ
عــج ــأجا أَبـ ــلُهـ ــا أَ مـ ــا الَّـــ نـ ــ  يِذا وأنـ ــاِهللاِبــــــ ــرِعو الْ ذُِنمحالر ِبــــــ  اِنفَــــــ
ــغَ دهشـــــــــأَ وهدهشـــــــــ أَُهللاأَ  )١( احليواِني وغري حقيقةِريغَ  هريـــــــ

حجاإللَب هِق حِتقَيي عني وعــ  ن ــرب الْلِّكُــــ ــنا ِإايــــ ــا والْهِســــ  اِنجــــ
لَـــِهجتــِم ج ــآئكَ الْعيـ ــقَيِق حاِتنـ ــِع الََ  يِتـ ــلْ ِلالَِّ ِإملِْـــــــ ــِميعِلـــــــ  ياِن البـــــــ
أَانَكَ ام وس ِبٍملْو ِع ذُونُكُي ــعِِالْ  اه ــقْ مملْــــ ــر عوصــــ ــدلَــــ  انِِيى الــــ
ــ  اإلمزاِوجــــ مالُحــــمهــــو الْفَ  أْش يم لَوا أَش ين معلَطْ أََءآ شنِْإ  اِنكَــ
 ياِن فَمس ِجِضعب الْوِل قَريا غَئً  ْـي شاِتايغي الْ ِفوهالُا قَ مِنغ يملَ
ــآ  ـ الْراِهو ظَِهيلَ عتلَّي دِذ الَّوهفَ ــاِتيــــ ــِزني الت ِفــــ ــب والتِليــــ  اِنيــــ

أين معارفنا خمزونة اآلن؟ فإن كان احملسوس منا هو : اجلسم ، وقد تساءلت يف البيت:  العيان)١(                                                             
خزاا، فأين تغدو إذا صار احملسوس منا رميما؟ ولو حما اهللا معارفنا من أذهاننا لكان كل شيء 

ستنعدم الثالثة ال ذهين، وال خارجي، وال كالمي، بل : بالنسبة لنا عدما حمضا ال وجود له
أما بعد . ومن تأمل يف رجع طرفه وقلبه خاسئًا وهو حسري، فسبحان العليم القدير. الوحودات

 ! البعث فإا ستعود على صورة ال يتطرق إليها النسيان، فسبحان اهللا العظيم وحبمده
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)٤٨(  

الظَّونم الظَّولُلُد ال ِسِراِهو والْ  ىولَطْمِعطْقَ الْبِوالْ كَيج١(اِند( 
ــيِمأر  )٢(ىظَ يف الدوام على لَضرع يونُعرِف ــ رم أَهمـــــــــــ  اِن ذَم أَهوحـــــــــــ
أَوخِمو النيي الْ ِفِةماِبذَعو يِم فَلْه  ا الْذَهِجمياُهللا:ب ي ٣(اِنكَلَا م( 
ــم ــ ِلدجـــــ ــب رِةزِعـــــ ــنـــــ ــِع  هانحبا ســـــ  اِنا الشـــذَ هـــملْـــِع ووِبيـــغ الْملْـ

 :مث ثنيت عنان النظر والتفكري حنو األهم، فقلت
  الـــذيلُمـــعا الْنـــي أَِتياِهي ومـــِلـــ امـــ
 

ــ  ــآِتــــ ــح يف الِْهي ِبــــ ــِملْ ِلِرشــــ  اِنزيــــ
ـ و ت نا م نأَ  عنْ إِ د ـ  ع ـ لَى بِ ص ى ظَ

ومن 
 ــر ــب ي برــاه ــ اإلحِمآئد ِل اِنس 

  
 

وهو أحد .  بالبصر  ال خيفى مؤاثرة، أشهده على أعلمه، وهو ترتيل العلم االستداليل مرتلة املعلوم)١(                                                             
 . اليقينات الست، أي كالعلم الوجداين 

â‘$̈Ψ9 &إشارة إىل آية )٢( $# šχθàÊt�÷è ãƒ $pκö� n=tæ #xρß‰ äî $|‹Ï±tãuρ^  ]٤٦: غافر[. 
 ، وكان لسؤاهلما من ربك؟إشارة إىل حديث أنه مر بقربين يعذبان ، وحديث منكر ونكري  )٣(
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)٤٩(  


بــــربزٍخ واحليــــاةُ)١ (لَفَّــــ طَملــــوت   طوى على ما ليس يف احلسباِنت 

ــا ي ــنمهمـــ ــاملرء حســـــ كـــ  اس فـــ
ــىت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واألكفاِن اللحِدأضحى رهني  

ــ ــا  آؤوتســ ــون حبالنــ ــل يعلمــ  يل هــ

)٢(
 ــاور ــزانوتعـــــ ــراح واألحـــــ   األفـــــ

ــو  ــهم ال ميلكــــــ ــا لكنــــــ )٣( يف عامل النسيان أم القولَنَ  أيروننــــــ
 

)٤( شفاين احلديثُح صاء إنْما س  همؤســـــنا ويرم مـــــا ســـــهرســـــيأَ
 

ــوا   ــنا تــــ ــالم أنفســــ ــا لظــــ  عن مداركنا تواري اجلان اور  لكننــــ

ــتِب  رِصـــب مر وآخـــمهن عـــٍشا عـــنـــِم ــوراهقَـــــ ــم كالع واجلمهـــــ  اِنيـــــ

ــ نـــــــــهم نِ ِم  كــــــــــالعروس اميـــــــ
صاِخوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــلَِل  ــى ونظًـــ ــاين ارظَّـــ ــروض جنـــ   لـــ

أما الشهيدفال ت لْسع حاِلن نثَ   مــب ــِدن ِعلـــــه تتـــ (نمح الـــــرةُيـــ
٥(

  

 

 . أقبل)١(                                                             
 .ر ، فاملرء يف البيت السابق مرجعه ، وهو جنس عموم ليس من اإلضمار قبل الذك )٢(
 .أم حنن يف عامل املنسيني عندهم  )٣(
 .يف املوضوع أحاديث مجة ، تبدو كاملتعارضة ، ومع ذلك هي ظنية فقط  مهما صحت  )٤(
/y‰ΨÏã óΟÎγÎn&: إشارة  إىل قوله تعاىل  )٥( u‘ tβθè% y— ö�ãƒ^  ]١٦٩: آل عمران[.. 
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)٥٠(  


أين سوف أُوعلمت نشارثاني  

 
ــِع  ــهى  ملْــ ــيقني ومنتــ ــان الــ  اإليقــ

  يل أنَّشهدجسمي وما حيويه أَ 
 

 لعقل والقرآنا) ١(صا بنحشر 
ــه ألَ   ــا فيــ ــهدهشــــجســــدي ومــ   أنــ

 
 ايننــــــبي ِبِنــــــان زنســــــيعيده مــــــ 

 من مِندي بالسمع واإلبصار من 
 

  ــر ــل كــ ــمين ونبالعقــ ــاينِقطْــ   لســ
  وجودي قادرٍمد عنمن صاغ ِم 

 
 نيــــــان  للب األنقــــــاض ن جيمــــــعأَ 

 مناغَ صمن ع كياين أٍَمد الًو 
 

ــأَ    إعــــادة اجلثمــــان  بشــــأِننِْوهــ
 ــــــقُلْمــــــا خــــــلُ كُ كــــــنفٍسا إالَّنان 

 
 ــإذا  أراد ــا فـــ ــواين ب)٢(  أعادنـــ  ثـــ

 

 .عية تباستعارة  )١(                                                             
Β öΝ̈$&: الدقيقة ستون ثانية ، ويف البيت إشارة إىل قوله تعاىل  )٢( ä3 à)ù=yz Ÿωuρ öΝ ä3 èW÷è t/ �ωÎ) <§øÿuΖ Ÿ2 

>ο y‰Ïn≡uρ^  ]٢٨: لقمان[. 
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)٥١(  

)١( 
 بـــــل ال ثـــــواين فـــــاملراد هـــــو اإلرا

 
ــ إنْدةُ   ايند ملـــــا إليـــــه هـــــتيِد هـــ

  فـــــاهللا فـــــردواللُِّحـــــ ال ي  ــ ي  ـحـــ
 

ــ  ــ وال يلُّـــ ــايننُؤ شــــيِذأ زجــ   الفــ
ــةٍ   ــم آيــ ــا تكــ ــ فينــ ــمه فَخامشــ  اهــ

 
ــ بِمهــــعــــن فَ    وعــــن لقمــــاناٍطرقْــ

 ـ اله حكيم جلَّ امللكوتتقنما أَ 
 

 ــمد ــديعصـــ ــ م البـــ  اِننـــــفْ اَألننفَـــ
 الذي ِملَّج نم ِضحع يبجاَء ٍمد  

 
ــدرٍة  ــوبقــ ــوِدةَفَ ِصــ ــ الوجــ  اين كســ

 وكما يشا ومىت يشا اخلالقم ن 
 

 ــــمــــنســــابق الع ــــِمدالقــــدمي ب اينر 
 ـسيعيد تركييب كما قد كان لل 

 
  اإلمكــــان بــــه وشــــهادِة)٢(حــــرىأَ 

 دع عنك زعمم الذرات أو تقاد 
 

 ــد ــذيان مقــ ــذا مــــن اهلــ   الثبــــوت فــ
 من لوثة اهلذيان زعـ ال تقادِمم 

 
 )٤(اِنثَدِحل ي ذ)٣(رات ال التركيِبذَـ 

 

  اإلرادة اإلهلية استطراد يف بيتني، مث عاد الكالم يف احلشر، فالعنوان خاص بالبيت الذي يليه فقط )١(                                                             
 .ألمهيتها

 قضى أن اهللا ال يفعل مرجوحا ويدع الراجح، واالستقراءىل، واألوىل هو األرجح ، اإلعادة أو  )٢(
 .والثاين شهادة إمكانه ويسره على اهللا وكالمها يوصل إىل اليقني

ال خالف يف حدوث التركيب ، أما أجزاء املركبات فالدهرية زعموا قدمها وتسليمهم حبدوث   )٣(
م الثبوت فيعض املسلمني قال به ليصح تعلق العلم باملعلوم التركيب مناقض للزعم متاما ، أما قد

 .وفرارا من نفي العلم األزيل ، وكالمها ال يلزم البتة عند التأمل انتهى
 .بكسر احلاء ، مصدر كاحلدث  )٤(
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)٥٢(  

لدفعه ال سبيلَ)١(هذا التناقض  
 

 أبدا لدى الدالفَاكِةر ه٢(اِنم( 
 مل يعدأو القصو  ذاك وذا العناد  

 
 ــ أو ر ــغْا راإلبــ ــان مــ ــل بيــ  )٣(ا لكــ

  ويف األصو يف العقوِلِرر املقَنوِم 
 

ــدوثُِل  ــِري حــ ــالِق غــ ــدي اخلــ  ان الــ
 ود لذاته وجب الوج)٤(فهو الذي 

 
 )٥( عن إمكانلَّ وج وعزالًزأَ 

 ـ كفَّلَّ كُمجح أَ العقلي)٦(ودليلنا 
 

ــ  ــلُاٍرــــ ــوِن دليـــ ــوان الكـــ   واألكـــ
 ـلوال قضى مبعادنا ما كان تكلي 

 
  وال كنـــــــا  وال الكونـــــــانفــــــــ 

  ال وال.الَّ كَتيِرات بمما للم 
 

ــيش شـــــ   ــري عـــ ــهابلقصـــ  اِند الضـــ
ــن عـــــ ُهللاأَ  ــر بٍمد مـــ  ـا مث يف الْـــــانـــ

 
ــ  ــاِروطْأَــــ ــيمري ســـ ــايننا احلكـــ   البـــ

 مــــــا آدــ ر  نــــــانا ومعادؤدي بــــــبــــ
 

  ــوير ــا التطــــ ــانلكمالنــــ   ال النقصــــ
 ذَّما شيٌء شا عن اِإل ميفاِمكَح  

 
ــان    ملكوتــــــــك اللــــــــهم واإلتقــــــ

 

 .  أن الثبوت غري الوجود)١(                                                             
 .وهذا البيت يشري إىل أن الثبوت غري الوجود. سيأيت توضيحه  )٢(
 . اخلالف مع الدهرية  يشري إىل)٣(
 .تعريف الطرفني إحدى طرق القصر املشهورة  )٤(
  اهللا من املمكنات ؛ ألنه واجب الوجود ، ال خيرج عن ذاته ، أما املخلوقات فهي ممكنة جآئزة )٥(

 .الوجود
هو املسمى دليل الدعاوى ، صاغه أبو اهلذيل رمحه اهللا ، وهو أقوى حجة تفحم امللحدين ،   )٦(

م ال حيجون باملرتل إال بعد حجهم بالعقل حيث إ. 
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)٥٣(  

ــا ذّ ــتنو كَةًرمــــــ ــبا عهــــــ  ا والثًــــــ
 

ــ  ــولعبــ ــا وال هلــ ــاينوا بذُا خــ  )١(رهــ
 الَ خ خملوٍقودج واِلح املُنوِم 

 
 عكْ ِحنٍةمب هرتالشانِمظْ وع  

  منانُسح واِإلامكَحد واِإلاِجل 
 

ــطَ  ــوِدِعبــ ــاب الوجــ ــوانِع وطــ   األكــ
 لُوخــا يف فِضـــــــ ود ــنـــــ  هله ونعيِمـــــ

 
ــانني  ــان)٢(أوىل بربهــــــــ   ال برهــــــــ

ــ  (هودوامـ
ــو اَأل)٣ ــى فَلَـ ــ غَنمـ ــريـ  ـ ممـ

 
 اِن باملنـــــ الوصـــــِفادفَـــــنون مــــــ 

 ــوم ــاِتادفَــــ ــوِد آيــــ ــا اخللــــ   وإمنــــ
 

 ــبي ــمتنـــ ــِل حكـــ ــريان العقـــ   للحـــ
 رورةٌ ضــــــــ املعــــــــادنَّ أَالًلِّدومــــــــ 

 
 لرــ ئِْم اطْه وزيـــــــادةَوِحـــــــج  اِننـــــ

 وحيات ظـــــالُنـــــا فيهـــــا التفاملعـــــام  
 

 واإلحســــــان للعــــــدِل ضــــــرورةٌد  
ــا بالفعـــــل قَآؤوفن  ــنـــ ــا خلودلَبـــ  نـــ

 
 )٤( يف اإلمكانأوىل من اإلبقاِء 

 فوآؤنـــــــا وفنجودنـــــــانـــــــا ومعاد 
 

 ــاننــــــــا يف غايــــــــِةفخلود   اإلتقــــــ
 هالَـــــعنا حكمـــــت بـــــأن ِفوأصـــــولُ 

 
  ــ لـــن ت ــ ج بالر املوصـــوف ودعـ  انحـ

 ةٌمــــــكْ أو ِح آيـــــةٌ تلـــــك األدلــــــةُ  
 

ــةُ  ــاِنمينيـــــ ــاين  اإلميـــــ ــو ميـــــ   وهـــــ
 

 . له دليل شيءالنظر يف هذا الدليل وحده فيه الكفاية ملريد اهلداية ، ويف كل   )١(                                                             
$ x‹≈yδ# (βÎ¨&مها وعد اهللا به، ومنه  )٢( oΨ è%ø—Ì�s9 $ tΒ …çµs9  ÏΒ >Š$xÿ̄Ρ^ ]والثاين أرجحيته على انقطاعه، . ]٥٤: سورة ص

 .، والواقع أننا خالدون يف اآلخرة^خالدين&: القرآن قال. ال يفعل إال األرجحواهللا سبحانه وتعاىل
 .   أي اإلحسان)٣(
القدرة بالفعل وظهور املقدور أوىل من بقآئه يف الكمون ، ولو خلقنا وخلدنا بدون إفناء قبله ،   )٤(

 .لظلت القدرة على اإلفناء كامنة 
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)٥٤(  

 ـفإىل اخللود وأرجتي من فضل رب
 

ــ  ــيي أـــــ ــنريانن ينجــــ  ين مــــــن الــــ
 ـي واخلوف عنِخزربومن العذاب ِب 

 
 )١(وري ويف ميزاين يف صِخفْد النـ 

 ك اليت رمحِتلَّج أَترخمن ذَ يا 
 

ــلَّ  ــراٍنوأجــــ ــوِم غفــــ ــاين ليــــ   الثــــ
ــالَّ  ــِةقخــــ ــ رمحــــ  ٍب أَو أَم أُلِّ كُــــ

 
ــان    ــان والثعبـــ ــوحش واحليتـــ  يف الـــ

 هِركْيف الصقر يغدو ساغبا من و 
 

ــِة  ــوين للِفبعزميــــــ ــان التمــــــ  رخــــــ
 رحميب يا خالقي رمحاك يباك  

 
  ـــــيــــا رازقـــــي رمحـــــاك يـــــا دياِني 

  ــر ــي جيــ ــةَعملــ ــعين املخافــ  ا واألســ
 

ــاين    ــواه أمـــ ــوك ال ســـ ــي بعفـــ  أملـــ
 طـــوىب ملـــن فـــازوا حبســـن خـــوامتٍ     

 
ــانى صــــريع ملــــن ولَّــــويــــلٌ   )٢( أمــ

ــدنيا بزخــــ     ــهم الــ ــن فتنتــ ــل ملــ  ـويــ
 

ــ  ــلُ ا وهِفرــــ ــرهم القليـــ ــاينغـــ   الفـــ
 هل عنغْ أَهنلْ أَتقد مضت عاٍمف  

 
 ــف ــةُ ألــ ــى أو حلظــ ــ)٣( مضــ  اِني ِســ

ــِإ  ــاييـ ــ ِإلْ بـ ــاي اكيـ ــل إيـ ــد)٤( بـ   قـ
 

 ه فليحـــــــــذر اإلثنـــــــــانحذرتـــــــــ 
 

ومن ميزاين عطف على النريان، أي عاقبته   أجزآئها،مجع صورة كدور، ومرادي صوريت، أي يف  )١(                                                             
 .من جماز احلذف

Ÿξ &مجع أمنية أو من باب   )٢( sù ß tΒù'tƒ t�ò6 tΒ «!$# �ωÎ) ãΠ öθs)ø9 $# tβρ ç�Å£≈ y‚ ø9$#^  ]وتنوين ]٩٩: األعراف ، 
 . يف سورة الدهر ^سالسال&للسالسة ، مثل ) خوامت(

 .مضت ، أو أي حلظة مضت : أي   )٣(
 .كررت ضمريي ألين أحوج إىل املوعظة   )٤(
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)٥٥(  


ــ  وصيك باإلخالص عند البحث عنأُ    وبـــــالتقوى عـــــن البـــــهتان  قحـــ

ــ  ـي أ هواك والتقليِدوعن اتباِع   ا كـــــان للقاصـــــني أو للـــــداين  ــــ

ــ ِبِع  خندا واالتلِْه ملا جاِءدوعن الِع ــٍةرهشـــــ ــو ِلا ِنالَ لفُـــــ   ِنالَفُـــــ

ظُوانِلر ما قالوه ال تظُنِلر مقــــــالوا وحــــــاذِ   نِفر ــــــتــ  الفَةَن  اِنتــــ

  
 داِر هواِن  الوقوع غَدا ِبِخفْت   استمِسك حببل اهللا إنرآئياح

ــدى  ِل   عن ج الكتاب وج آتعد ال ــد إنَّ اهلـــــ ــثَّقَالَِن حممـــــ   الـــــ
نــم   ِمثْلُ باقِرهم وصاِدقهم وكام ــجاِد ِظِمهــــ ــراين وكالســــ   واإليــــ
نرى والناصِرالـما تٍد ييوِش   ِمثْلُ زــر ــم أَطْــــ ــاين أو كالقاســــ   الربــــ
  وبــــــــــالقرآن الغــــــــــرا الســــــــــنةب   غاِرب إال وآخر طالعما

  القُالةُ عليك حرب عوان شن   ربك يف لزومهما وإنمرضاةُ
ــٍدإنَّ ــاب وِإنَّ آلَ حممــــــــــ ــا   الكتــــــــــ ــبيلُ  يـــ ــدنيا ســـ ــابر الـــ ــان عـــ   أمـــ

ــاك ــأَخر  إيــــ ــدم أو تــــ ــهما تقْــــ   الطَّرفَـــــاِن بـــــأَنَّ هالكَـــــك واعلَــــم   عنــــ
ــر ــاٍف إىل أَنانظُـــــ ــاِرهم بإنصـــــ   باإلمعـــــــان  والتأويـــــــِل  والـــــــنص   ظـــــ

ــلُ   العـــــدل والتوحيـــــد تعلـــــم أـــــميف ــِم  أهـــ ــدى والعلـــ ــان اهلـــ   واإلميـــ
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)٥٦(  

  عن اخلطا ومزالِق الشيطان ب  لصواا  ال غضاضةَ يف الرجوع إىلقل
ــم ــا   هـ ــفينةُ واألمـ ــة والسـ ــاب ِحطَّـ ــم   نا إىل الرضوان وهم أَِدلَّتنُ   بـ ــةُ اِهللا اهــ ــِرنَ   حجــ ــيت قُــ ــالــ   م بال ريٍب مدى األزمان ب  الكتــ

ــي    أنكر امللَواِن والثقالنإن   بــــــالثقلني تــــــنج ال تبــــــلْفعليــــــك ــنان والــــــ  وعلـــ ــرار واحلســـ   جمان أَي الِعقِْد جمانُ )٣(ـهادي   الكـــ
 امليزان وشوكةُ )٤( البالِغِجمةُ   علــــي هــــم وشــــيعتهم تــــرا    وبنــــو
ــ الســـــفينةُ يف ِخضـــــم تلـــــك ــذاِر    معي ِإركب مع الرباِنيفاركب  ٍجآئهـــ ــٍف  وحـــ ــٍل او حتريـــ ــن تأويـــ  مـــ

او 
  قاٍل آلَه أَي شاين تزويِر 

ق واهلــــــدى تبــــــع آئ احلقــــــجعلــــــوا
 اهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

ــلٌ  ــلٌ  ويـــ ــم ويـــ ــم هلـــ ــالن هلـــ   ويـــ
ــو ــنيب ِوداده وِوآلَألخــــــــــ ــم  هؤ الــــــــــ ــاِة علَــــ ــة النجــــ ــان  اعالمــــ  إلميــــ

ــــــوإىل الــــــنيب لَه ــب ــِه األحــــ ــا  وربــــ ــان دار إال دار مـــــــــــ   بالفرقـــــــــــ

 . اهللا أو رضوان اجلنة خازا رضوان)  ١(                                                             
 . والنهارالليل: وامللوان.  غري الثاين وكالمها معلوم األول)  ٢(
 . عليه وعليهم السالمالقاسم إمام اآلئمة األعاظم حيىي بن احلسني بن هو)   ٣(
 . من أمساء القرآن الكرميالبالغ)   ٤(
 الراء رئيس املالحني ، بنون أو مع ياء مشددة بضم خبوض البحار عرب األمواج اهلآئلة ، اخلبري )  ٥(

 .عبدها 
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)٥٧(  

 ادعـــــــى حـــــــب الوصـــــــي فمـــــــن
ــا  معظِّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدان    املايناجلهولُ فهو أعداَءه  ــا ِضــ ــا مــ ــم  اجتمعــ ــن زعــ  ومــ
 اجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وســـــاوِس الْولْهـــــاِن أَســـــري عهمــــا  
ــب مل إن   قَعـــــر جهـــــنٍمعـــــاداه مـــــن ومـــــآلُ ــنئَاِن   يتـــ ــة الشـــ ــن زلـــ  عـــ

ــم ــه كـــ ــواتر حجـــ ــحيح آمتـــ   مـــــــن القـــــــرآن وآيـــــــات حـــــــاٍد   وصـــ
  خيـــــاف اَهللا هـــــذا الثـــــاين    َمـــــا أو   ثـــــاينَ ِعطِْفـــــِهاحلـــــق قبـــــول فـــــأىب

ــيليت ــا رب ووســ ــب يــ ــبِهمحــ ــبغض   مِحــ ــالني والـــــ ــلَّ أواِن للقـــــ   كـــــ
ــيب ــيعته حـــ ــض لشـــ ــدوبغـــ ــل زادي  ِهمآئ ِعـــ ــو واللنيــــ ــوان العفــــ  رضــــ

 

 . الكاذب هو)   ١(                                                             
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)٥٨(  

 
 ن ومـــرِصـــبا تركِّـــفَتن ميف اخللـــق كُـــ

 
ــ  ــانيف اهللا فكِّــــ ــار يف العميــــ  ر صــــ

ــدقَ سهــن ج ــ ع ــن ِجٍرب ــ وع ــنِمس   وع
 

 ر النقصـــــان آئفعـــــل القبـــــيح وســـــ 
دع  أْ عنك رلً فُ ي ى وزعىلَـ  فُ م)

 ق أفِـ )١
 

 فــــــــاحلقــان مفتقــــــــر   إىل اإلمعــــــ
ــ   وشــــــبهٍةباالشــــــتهار ال تنخــــــدع ــرخ بزتغيِصــ ــٍةفَــ   بيــــان ِرح وِســ

ــا بــــه فَ   ٍةلَّــــــ ح أمجــــــلَركْ الــــــذِّنبال تســــــلُ   الفــــاين  اجلهــــولَلَضــــممــ
ــ ــاب  هفِْص ــف الكت ــا وص ــىن  مب ــا ع  ثان د مـــــن احلُـــــ أخبـــــاٍروصـــــحيح   وم
وانــع ــهتع نهتـــ ــابقا مـــ ــاملطـــ ــ  ـ للحقيـــ   معـــــاين أو جمـــــاِزقة يف مقـــــاٍمــــ

ــذر تبالُـــ  ــص أو تعدواحـ ــالٍعَ بضـ  اك  والتبيـــــــــان هـــــــــا لنركُّـــــــــنوت  ضـ
ــةً   مبـــــا وصـــــفاه منـــــه حقيقـــــةًهفِْصـــــ ــاين وكنايــــ ــاز مبــــ ــذا جمــــ   وكــــ

ــحـــــقلْأَ ــا قلتـــ ــد فيمـــ ــاءَ   ه لـــــك واحـــ ــه بـــ ــن زاغ عنـــ ــران مـــ   باخلســـ
 لٌآئـــــــــطابـــــــــة قك باخلَنـــــــــنال يفِت

 

  يف القـــــرآنلبـــــيسا يقتضـــــي الت ذَ 
 

ــ  خ تشـــــويه ذا القـــــولُ  ــ ايبطَـــ   يف امليـــزان   احلـــقِ يِلـــ عـــن ج رِفــــ  ـ لتنـــ
ــهفَ ــِمــــ ــردقْيي ســــ ــةٌ فههرد قَــــ ــانر متــــــــــوفِّعالمــــــــــةٌ  امــــ   اإلمعــــــــ

 .فالن فحذفت النون للعلم ا والستقامة الوزن:    أصله)١(                                                             
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)٥٩(  

ــو ــدى  رفِّمتـ ــب اهلـ ــالص يف طلـ ــنآن    اإلخـ ــرب والشــــــ  ال يــــــــنحين للكــــــ
ــالُ ــح    بــــن راٍدآئــــ ق بــــِن نعمــــاِنأمثــ (ٍجـ

ــ)١ ــانِإالذي مل خيتلـــف  سـ  ثنـ
ــ ح  يف فضــــله والنبــــل والتحقيــــق مــــن      اِندعـــــ إىل ب ابـــــن يعقـــــوٍبِيلْــ

ـــ  ــاك بنيـــــــ    بــــــاإلمث عــــــنةٌزال تصـــــرفنك ِعـــ ــق أتـــــ ــان حـــــ  ر الربهـــــ
ــق ِعـــــ  ــبزيف احلـــ ــ ِذك والتعصـــ ــوانيف الــــدين والــــدنيا وثــــوب  ةٌلَّـــ   هــ

   ــدت ــن قلـ ــك مـ ــيغين عنـ ــاذا سـ ــ   أومـ ــ أو عظَّدتأيــــ ــالبطالنتمــــ   بــــ
ــا خ ــمـــــ ــداوةً ةٌلَّـــــ ــود عـــــ  إن مل تكــــن بـــــاحلق يـــــوم رهـــــان     إال تعـــــ
بـــــأخبس األمثــــــان بـــــاع النجــــــاةَ    احلـب كـم أعمـى وكـم         مثلُ والبغض  
ــ   صدوا عـن ال    ن صدفوا وم  ن م يا ويلَ    العــــدوان وا صــــارملُّلى وســــثْمـــ

ــلُ ــد  اجلهــ ــاذر أحــ ــيس بعــ ــد لــ ــل  اا غــ ــر اخلُـــــ يف مثـــ ــا معشـــ  نالَّ ذا يـــ
 )٢(النقَــــ يــــا ثَ مثــــودِلتــــو كقَمهـــــ  َّـيف مثلـــــهم قـــــال الـــــنيب ألقتلـــــن    

ــمل ي ــ طَمِهِنغـــ ــ ِلبلَـــ ــأوقحـــ ــه فهــــل أِم   أخطـــ ــ مكتنــ ــيطاندآئــ   الشــ
 ــدود ــر اللــــ ــار تنتظــــ ــكالنــــ ــ   ومالــــ ــيف اإلنتظَـــــ ــرآئار وســـــ  ان ز اخلُـــــ

 

ه من    كان زميل املؤلف يف جملس الشعب، كان فقيها عالمة عرفه يف ذمار؛ إذ كان رهينة ألبي)١(                                                             
 .بيت الوجيه من بعدان

مناسبة نداء الثقلني هنا ومها اإلنس واجلن، أن احلكم هذا مما تعم به البلوى علما وليس جمرد   )٢(
  .تقفيل، ويف اآليت يعمهم املقول
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ــيم ــاِتونعــــ ــود مهيــــــ  جنــــ   يف قصــــور احلــــور والغلمــــانلــــك   أٌ اخللــــ
ــاد أَ  ــن العبـــ ــاكرون مـــ ــلُّقَوالشـــ   مهـــ

ــلُ   ــاك جتهـــ ــ ِقإيـــ ــةَلَّـــ  )١(كران الشـــ
ــرك كثــــــــرةٌ  ــ كْأَ    مفتونــــــــةٌأو أن تغــــــ  اِن مبفتـــــــون وكـــــــم فتـــــــرِثــــ

ــيــــوم الت ــنربــ  هم بعضــــي يــــوم يلعــ
  

ــ  ــعا وتبعضــ ــ حمظُــ ــدمانةُرســ   النــ
ــوانُ ــعرضــــ ــر اجلميــــ ــٍة ينتظــــ ــ  والِو الطـــرِف قاصـــراتِ عمـــ   جبنــــ  اِندلْـ

ــدقُ   مينيــــــةٌ حتفــــــةٌهــــــذي النصــــــيحةُ  ــاِنةُيِســــ ــاين   اإلميــــ ــو ميــــ   وهــــ
ــراطَ ــبإن الصــ ــ عقيــ ــ عٍلو هــ ــا اخلمســون   هرمــ ــالن  )٢(مخســون م ــا ثق   ي

ــأن املـــوت ــلـــوال بـ ــ  ـ مـــات ملـــا احتملْـ ــةًتـــ ــزان   دقيقــ ــها لــــدى امليــ   منــ
مـــــاذا قَه يـــــا هـــــولَ لَـــــأو قب ــ ب  ســيكون مـــن جـــزع األثـــيم اجلـــاين    هلَـــ
ــ أو ب ــ عه أَدعــــ ــيم اآليندلْـــــخ   بعـــــــده بــــــأمرٍ مِظــــ ــيم أو احلمـــ  )٣( النعـــ

واجتهـــــد يف اآلن تلـــــك املواقـــــِف  ىفــانظر لنفســك مــا حيوطــك مــن رد  
ــــأنظــــر لنفســــك واسقبــــل فَــــمــــن كــــل شــــٍر   يف ختليصــــهاع أواين ِتو  

ــ  ٍمرحــمُ لَّ كُــ واجتنــب مــا عشــتبتــ ــرمحن  بتــ ــة الــ   واجتهــــد يف طاعــ

                                                             )١(& Ν åκ÷] Ïϑsù 7‰ tFôγ•Β ( ×�� ÏWŸ2uρ öΝ åκ÷] ÏiΒ tβθà)Å¡≈ sù^ ]٢٦: احلديد[ ،& ×≅‹Î=s% uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$t6 Ïã â‘θä3  .]١٣: سبأ [^¤±9$#
)٢(&  ß z†Îû 5Θ öθtƒ tβ%x. …çν â‘#y‰ ø)ÏΒ tÅ¡÷Ηs~ y# ø9 r& 7πuΖ y™^ ]٤: املعارج[. 
 .شديد احلرارة والغليان  )٣(
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ــــوانعمــــا لنعــــيمهم مــــن ثــــاين اآلنَِمـــــ  ـ مــــن النعيــــ مبــــا فيــــه اهلــــداةُم  
ــقَ ــعادةًا بربــــك لــــو تــــذوق مســ ــاين    ســ ــد الربــــ ــيش العابــــ ــا يعــــ  فيهــــ

ــذةَ  ــك إن لــــ ــما بربــــ ــٍةقســــ ــتلَ   طاعــــ ــذاِتوقفُـــ ــاِم احلُ لـــ ــاينطـــ   الفـــ
ــالُ ــا املـ ــاُءمـ ــا األبنـ ــ مـ ــا جـ ــا اه مـ   غــــواين واحتضــــانُ وكــــأسلــــكم  ومـ
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ــــ إذْ األكــــواِنيــــا صــــانعال ج  الَءز  

 
ــ وال زةٌهــــــِج    مــــــن األزمــــــان نمــــ

ــ ال هإذْ  ــولَيــــ ــورةٌى  مطلقًــــ  ا أو صــــ
 

ــاِل  ــبأو ســ  )١(ايندب وحــــ أو موِجــ

 
ــاملطبوععبــــــــال طَ ــأيت أو فــــــ  الً يــــــ
 

   ــع ــا تـــرى والطبـ  )٢(أيت الثـــاينيـــ فيمـ

 
ــذِْإ ــ يسي لَــ ــلُعقَــ ــطْ مطُّ قَــ ــوعبــ  الَ ِبــ

 
ــ  مِريــــــغ ِبعبــــــ طَالَ وٍعبــــــطَ    اِنكَــــ

ــفَ  ــذَِل ا استالَحــ طَ وجــود ــ قٍَعب ــلَب طْ م 
 

ــ  ــع وٍوبـــــ ــتنما الْذَهــــ ــبى ِلهــــ  ي اِنيــــ
 ـ  يا مـ  ذَ نخرـ  أَ تلَّج ر حتِـ م٣(يتِِـ  الَّ ك( 

 
 ـــــأَوفْـــــ غُلَّجـــــ ِلاٍنر٤(ياِني الثَّـــــوِمي( 

 
ــ ــح رقالَّخـــــ ــِةمـــــ   ٍب أَو أَم أُلٍّ كُـــــ

 
ــ  ــِفــ ــيِح والِْشحوي الْــ ــع والثُّاِنتــ   اِنبــ

ــ  ــ يقِريف الصـ ــدغـ ــباِغو سـ ــ ونا ِمـ  ِهِركْـ
 

ــ يِزعِب  ــ  التِةمــــــ   اِنخـــــــــرفُلْ ِليِنِومــــــ
 

 .أول مراتب العدد  هو الواحد مبعىن املنفرد ال سواه ، ال  )١(                                                             
: اجلواب ؟ بوعات عليهاأين كانت الطبيعة قبل وجود املط:يقال للذين يسندون اخللق إىل الطبيعة   )٢(

 .ال وجود هلا وال مكان، وإمنا توجد بعد وجود املطبوعات عليها 
 . فكيف تسندون املخلوقات إليها وهي مل توجد إال بعد وجود املطبوعات :  فنقول هلم 

فكيف جاز إسناد احملكمات : فنقول . ال:قالوا ؟ هل للطبيعة قدرة وعلم وإرادة : وإذا قلنا هلم 
 .ات غاية األحكام إىل ما ال يفهم وال يعلم وال يريد املنظم
 .يصح اإلسناد إال إليه سبحانه هذا هو اهللا وال: بل تعلم وتريد وتقدر ، قلنا : فإن قالوا 

M|&:   تشري إىل اآلية )٣( ÷èÅ™ uρ ¨≅à2 &ó x«^. 
 .  أو الداِن)٤(
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رــح مــاك ــ ِب ــ اي ي ِقاِلخي رــح مــاك  ي ِب
 

ــاِزا ريـــــ   ي اِنيـــــا د يـــــاكمـــــحي رِقـــ
 يداِلــــــوِل وي ِلــــــمهــــــ اللَّكرانــــــفْغُ 

 
 ـــــومِحـــــ أُنفَب ذُأنـــــت فْـــــو الغاِنر  

 ـالْـ  و ذُنـت  أَ حاِمسـ  و محـ ارا و  لن رِفاغْفَ 
 

  اِنســـو اإلح ذُتنـــأَ وِميِظـــع الِْلضفَــــ 
 ــو ــ اللَّكالتصـــ ــ والتمهـــ ــ يميِلســـ  ـغـــ

 
ــ  ــمى الْشـــ ــى واآللَفَطَصــ  اِنو أَلَّ كُــ

 ــ و  انـــــــوعرا وفُنولَصـــــــي وأُِخآئمشــــ
 

ــ  ــ واَءقَِدواألصـــــ ــورآئســـــ  اِن اإلخـــــ
    

   ، غفر ا هلم آمني ،   حممد بن حممد بن إمساعيل مطهر املنصور
 على صاحبها وآله أفضل الصالة والسالم  ـه١٣٩٩ احلرام سنة ة ذو احلج
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@ 
  اللهم وسلم على عبدك حممد سيد العاملني  رب العاملني، وصلِّاحلمد هللا

وأرنا الباطل  ا وارزقنا اتباعه، وثبتنا عليه حىت نلقاك،وآله، اللهم وأرنا احلق حق
  -:ا يا أرحم الرامحني، وبعد منك ومن واصرفه عنا تفضالًباطالً

ا من الضياء على فهذه نظرات ضيقة النطاق، واسعة اآلفاق، تلقي شيئً
ا بعض ما اشتملت عليه املنظومة اليت خطر ببايل يف هذه اللحظة أن أجعل هلا امس

لتسهيل اإلشارة إليها كلما لزمت  )برق مياين(: االسميدل عليها، وأن يكون 
 .ا ملن ال يعرفها، أو نطقًكتابةً

ة كمزيد من البيان رمبا حيتاجه بعض القراء للمنظومة، أما فالنظرات اآلتي
 وألن املباحث قد درسها يف كتب ؛ لعدم التعقيد فيها؛البعض اآلخر فال

 فاألول ما يتعلق باهللا سبحانه الذي مل خيلقنا :وسأرتبها حبسب األمهية. األصول
ه وإحسانه وتوفيقه ، مث ما يتعلق بالفقراء إليه وإىل رمحت صحيحةًإال لنعرفه معرفةً

 .وغفرانه
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 :نظرة حول البيت

ــ ــ فَي اِهللاِفـ ــركَّـ ــار صـ ــمي الع ِفـ  اِنيـ
 

 ن ومـ  رصِـ با ت ركِّـ فَت م ن كُ ِقلْخي الْ ِف
 والذي يليه ... 

أمجعت األمم املسلمة احملمدية وما قبلها من املسلمني على كفر املشبهني هللا 
ا، وما شذ عن ته، الذين يصورونه ويتصورونه بصورة مخبلقه واسمني لذا

أو بعض من ثبتوا على كفرهم، ومل يستجيبوا   إال بعد انعقاده،اإلمجاع أحد
هم، واستحكمت فيهم شبهة إبليس الذي أقسم فيما حكى اهللا عنه، آئألنبي

ا هللا سبحانه بقولهخماطب :&tΑ$s% y7Ï?̈“ ÏèÎ6 sù öΝ ßγ̈Ζtƒ Èθ øî _{ t ÏèuΗødr& ∩∇⊄∪ �ωÎ) x8 yŠ$t7 Ïã 

ãΝ ßγ÷Ψ ÏΒ š ÅÁ n=ø⇐ßϑ ø9$# ^]ويف قوله]ص: ٧٢ ،:& Ο ßγ̈Ψ u‹ Ï?Uψ .ÏiΒ È÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& ôÏΒuρ 

öΝ ÎγÏÿù=yz ôtã uρ öΝ ÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& tã uρ öΝ ÎγÎ=Í←!$oÿw¬^  ]األعراف:١٧[. 
لقد مهد اهللا صراطه املستقيم، وعب ده لنا، وجعله واسعا واضحا ا مستقيم

ه حيث يبتدئ وبدايت. ري فيه الربايا من الثقلني اإلنس واجلن من بدايتهتس
 مث ألرض ،ا حلياة الربزخ حيث ينتهي بأبواب اجلنة الثمانية، شاقإىلالتكليف 

 حيث إىل مبئات السنني تردلة قُآئا فوق جهنم مسافة هاحملشر، مث ميتد شاخمً
 .ا أهلها إىل دار النعيمانتهى بأبواب جنات اخللود اليت يتدفق منه

 للربايا بالتكليف كان ال بد  أن ميكن اهللا إبليس االمتحانولكي يتم 
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وجنوده من أن يعبدوهادوا مئات الطرقات املتفرعة عن صراط اهللا، فعب، 
 على فتحاا يدعون وأجناده وانتصب إبليس ، وزينوها للناس،وزخرفوها

 ؛ا ال تنتهي مبن يسري فيها إال إىل اجلحيمإ ، وحيثإليهارين يف صراط اهللا آئالس
ات املتفرعة عالمات اخلطر، فال يلتفت ين البهفإن اهللا نصب على جوانب هذ

 إال نظر إشارة اخلطر حتذره وتنذره وتدعوه إىل ا وال مشاالًر فيها ميينآئالس
  اإلشارات الالمعة إال عند آخر خطوةهالرجوع من حيث أتى، ال تنقطع هذ

خيطوها سالك هذه البنا، وحيث يفاجأ يات اخلادعة بزخرفها وعاجل لذا
 .بترديه إىل النار وبئس القرار

، وطريق التجسيم، وطريق املعاداة ِربجومن ضمن هذه البنيات طريق الْ
ألولياء اهللا وحزبه، وطريق املواالة ألعداء اهللا وأحزاب الشيطان، وطريق التكرب 

 اجلهالة فيما جيب على املكلف اخلروج من ظلماا إىل النور، والعناد، وطريق
 .فلم حياول اخلروج إىل غري ذلك من الطرق املردية بالغواية يف املعتقد أو بالعمل

 أعظم ن ِمبريءعلى أن إسناد التجسيم واجلرب إىل اإلسالم وهو منهما 
 باستحالته، فإذا مكُح تهمايتر ِد ألنَّ؛الصوارف لعلماء امللل األخرى عن اإلسالم

ا إىل اإلسالم حكموا بديهة بأن اإلسالم ليس دين اهللا، وإمنا هو رأوه مسند
 .وما أنزل عليه# مفترى عليه، واعتقدوا كذب رسول اهللا 

ه وأن يتبعوه، وهكذا  عرفوا براءة اإلسالم منهما ال يسعهم إال إكباروإذا
 عن اإلسالم، ما عدا ف املسلمة صارفةٌآئ الطور اخلرافات اليت اعتقدا بعضآئس
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 . دهم مرتهة عن ذلك كلهآئأهل العدل والتوحيد رضوان اهللا عليهم فعق
وإذا نظرتمعظم الفرق اإلسالمية  فيما أشار إليه البيت املذكور وجدت 

 ركَّ فَنم، ودحلْأَ ِقاِلخي الْ ِفركَّ فَنم( : تستشهد يف كتبها باحلديث املضمن فيه
 .) دح واِتوقَلُخمي الِْف

التفكري يف ذات اهللا وماهيته وكُفلنسر على ضوئه وهو حترمي نهه، والوقوف 
 فقط فيما قاله واالستداليل ،دِقتعأَ فيما االستداليلعند حد اإلميان به الضروري 

ذين مة اهلدى والتقى والعلم من ورثة األنبياء وآل املصطفى األصفياء الآئمجهور 
:  وعند معىن قول اهللا عز وعال،)دحلْأَ ِقاِلخي الْ ِفركَّ فَنم(: وقفوا عند معىن

&}§øŠs9 Ïµ Î=÷W Ïϑ x. Ö ï† x«^ ]فنفوا عنه كل صفة من صفات املخلوقني، ]١١:الشورى ،
وكل ما يمبأية صلة ملماثلة املخلوقني، ونزهوه عن كل ما جيوز على خلقه، ت 

 واحللول واالنتقال، ،ِز واحلي، من اجلسم:فتقر إليه العبادوقدسوه عن كل ما ي
ر آئ العباد وسوللرباهني العقلية القاضية بأن وجود؛  لآلية الكرمية؛وغري ذلك

 ال واجب، وأن اهللا واجب الوجود ال جيوز عليه العدم، وال أن زآئنات جآئالك
 .ز الوجودآئا جيكون له أول أو  آخر، وال أن يشبه شيئً

 وال شيء، وأن اهللا قدير وعليم وغين وحكيم وعدل ورحيم، ال يعجزه 
، وال يظلم مثقال بوال يلع، وال حيتاج، وال يعبث، وال يلهو، شيءخيفى عليه 

ه عن هذا  آئه عن هذا كله، وعلمه باستغنآئ لعلمه بقبح هذا كله، واستغن؛ذرة
 ا نفسه، صفات كله، وأنه وحده ال شريك له يف صفات الكمال اليت وصف
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بينما العباد فقراء عاجزون ضعفاء، . االكمال املطلق غري احملدود حبد مطلقً
م هنِتن وت،ةُقَرذاتية، تقتلهم الش  على ذوام الدةٌآئ زم ومعارفهم حمدودةٌهردقُ

العال ر النعم اليتآئة، فقراء إىل اهلواء واملاء واألمن والغذاء وس وتؤملهم البقَّ،ةُقَر 
 .حتصى

واهللا هو الغين احلميد ال ي نوال تنفعه ،ه عطاء، وال يزيده حرمانقص 
شيٌء ، ال يعجزه شيء وال تضره املعاصي، القدير على كل الطاعات :&!$yϑ ¯ΡÎ) 

ÿ… çν ã� øΒr& !#sŒÎ) yŠ#u‘r& $º↔ø‹ x© β r& tΑθ à)tƒ … çµ s9 ä. ãβθ ä3 uŠsù ^ ]عليه ىال خيف، عليم ]٨٢: يس 
 وال يشغله شأن عن شأن، احلكيم يف كل ما قضى ،ينسى ضل والي  والشيء،
Ÿωuρ ÞΟ&:  وحكم وأمر وى وهدى،وقدر Î=ôà tƒ y7•/ u‘ #Y‰tnr&^ ]الرحيم ]٤٩:الكهف ،

 ينادي ، وميحو احلوبة،الرمحن، الكرمي املنان  ذو الفضل واإلحسان، يقبل التوبة
ö≅è% y“ÏŠ$t7&: مجيع عباده بقوله Ïè≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ èùu�ó  r& #’n? tã öΝ ÎγÅ¡ àÿΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? ÏΒ 

Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ã� Ïÿøótƒ z>θ çΡ—%!$# $·è‹ ÏΗ sd 4 … çµ̄ΡÎ) uθ èδ â‘θ àÿtóø9$# ãΛÏm§�9$#^ ]٥٣:الزمر.[  
 لنا ني وأقدرنا على كل ما نفعل ونترك ونقول، وب،أنعم اهللا علينا بالعقول

ا بذنوبه عه جبنات النعيم، وأوعد من جاءه متلوثًالصراط املستقيم ووعد من أطا
ب بالعذاب األليم، وكرر علينا البالغ ذا يف كثري من آيات الذكر آئغري ت

ل سورة النساء خماطبا للمسلمني ال للكافرين كما آئاحلكيم، منها قوله تعاىل أو
حياول أن يومهك املتومهون، قال تعاىل بعد أن بيحقه كل  للمسلمني ما يستن

�š&: رثهووارث من م ù=Ï? ßŠρß‰ãm «!$# 4 ∅tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ ã& ù#Åz ô‰ãƒ 
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;M≈ ¨Ζy_ ” Ì� ôfs? ÏΒ $yγÏFóss? ã�≈yγ÷ΡF{ $# š Ï$ Î#≈ yz $yγŠÏù 4 š� Ï9≡ sŒuρ ã— öθ xÿø9$# ÞΟŠÏà yèø9$# 

∩⊇⊂∪  ∅tΒuρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ £‰yètGtƒ uρ … çν yŠρß‰ãn ã& ù#Åz ô‰ãƒ #·‘$tΡ #V$ Î#≈ yz $yγ‹ Ïù 

… ã& s!uρ ÑU#x‹ tã Ñ Îγ•Β^ ]١٤-١٣: النساء[. 
yètGtƒ‰£&: أنظر إىل أن قوله uρ …çν yŠρß‰ãn^ شامل للمذكورة بالنص وباسم 

�&: اإلشارة قبلها وهي ù=Ï? ßŠρß‰ãm «!$#^ مشلتها بطريق األوىل من غريها وأن ،
�&ــ املشار إليه ب ù=Ï?^بني األزواجدلُ والع، هي أحكام املواريث قبلها ، 

لِّها أحكام كُ القوامة على أموال اليتامى، وكلُّوحسنا املسلمون، وخوطب ف 
وا ا إال بعد أن يدخلوا يف دين اهللا، فُلَّكَ الدعوة فلم يةُما أمة اإلجابة ال أُ

وأولياَء الشيطانَولكن ا مبثل هذا النص وأمثاله، ه من اإلنس واجلن ضاقوا ذرع
ï∅tΒ&: له تعاىل يف سياق اخلطاب للمسلمني وحتذيرهم من الرباكقو uρ yŠ$tã 

y7Í× ¯≈ s9'ρé' sù Ü=≈ ysô¹ r& Í‘$̈Ζ9$# ( öΝ èδ $pκ� Ïù šχρà$ Î#≈ yz^ ]٢٧٥: البقرة[. 
بدون  ولون اخللود، ويفرقون بني اخللود يف النار واخللود يف اجلنةأفتارة يت

ند ظنية الداللة إن صحت، بل ا بأحاديث ظنية السوجود أي فارق، وتارة تعلقً
: مبجرد ما وسوس به إبليس لبعض اليهود فقالوا به كما حكى اهللا عنهم بقوله

&óΟs9r& t� s? ’n<Î) š Ï% ©!$# (#θ è?ρé& $Y7ŠÅÁ tΡ zÏiΒ É=≈ tG Å6 ø9$# tβ öθ tã ô‰ãƒ 4’n<Î) É=≈ tFÅ2 «!$# 

zΝ ä3 ósuŠÏ9 óΟßγoΨ ÷� t/ ¢Ο èO 4’̄<uθ tGtƒ ×,ƒ Ì� sù óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ Ν èδ uρ tβθ àÊÌ� ÷è•Β ∩⊄⊂∪*  y7Ï9≡sŒ óΟßγ̄Ρ r' Î/ (#θ ä9$s% 

s9 $oΨ ¡¡ yϑ s? â‘$̈Ψ9$# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰÷è̈Β ( öΝ èδ¡� xî uρ ’Îû Ο ÎγÏΨƒ ÏŠ $̈Β (#θ çΡ$Ÿ2 
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šχρç�tIøÿtƒ^ ]٢٤: آل عمران[. 
كَّهكذا بتوفَ، وأبطل زعمهم،م ربنا سبحانه، وأنكر عليهمه نأمنيتهمد ، 
اًءا وافترومساها غرورِق، فلم تأو  أو عشٍر الشيطان للعباد عند مسألٍة خمادعةُف 

لهم، آئ فقد أقسم ليأتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مش؛ٍةآئم
 ملا أشار إليه البيت وما بعده وهو أن واجب دعنلْوهذا جمرد متثيل ملخادعته، فَ

فات اهللا اليت وصف ا نفسه، وأن  باإلميان به من صفلِّاملؤمن أن يؤمن مبا كُ
يرتهه عن كل ما نزه نفسه عنه، فال يصوره للناس بصورة البشر، وال يتصوره 

مل ؟ايف ذهنه، وكيف يتصور من ال حنيط به وقد أحاط بكل شيء رمحة وعلم 
 .يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد

ول أنه  ومن كل عمل تدرك العق،كما جيب أن نقدسه عن الظلم للعباد

 على ملْ الظُّمتين حرِإ ( :)١(، كما نزه نفسه عن ذلك يف احلديث القدسيملْظُ
نفسي وجعلتهبينكم م حر؛امالَظَ فال توام(ما حرمه ،  أي حرم على نفسه نفس 

 .علينا وحكمت عقولنا بأنه ظلم
 ما ومن ذلك ما زعمه اربة أن اهللا هو الذي أجرب العاصي والكافر على

عملوه وال قدرة هلم على ترك ما عملوا وال اختيار هلم يف ذلك، وأن اهللا إمنا 

 . ٢١٤٧٧، رقم ٩٦ص / ٨، أمحد بن حنبل ٢٥٧٧ رقم ١٩٩٥ص / ٤  مسلم)١(                                                             
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فُكْأراد خبلق الذين كفروا أن يم، هكذا زعموا رغم قوله تعاىلروا ليعذ :&$tΒuρ 

àMø)n=yz £Ågø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7 ÷èu‹ Ï9^ ]الداخلة "لْأَ"، ورغم علمهم أن ]٥٦: الذاريات 
وإنس  هي هنا أداة استغراق لكل األفراد، ورغم أنه مسى نفسه الرمحن على جن 

 .ف العدل الكرميوالرحيم الرؤ
إا ال تقضي عقوهلم : هذا خالف ما تقضي به العقول، لقالوا: ولو قلنا

β¨&: رناهم مبثل قوله تعاىلبشيء، وزعموا أم ال يعقلون، فإذا ذكَّ Î) ’Îû š� Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 šχθ è=É)÷è tƒ^ ]وقلنا]٤: الرعد ، :كيف يحجنا إذا هي ال ت اِردك ،
≈‰øŠs9r& y7Ï9≡sŒ A‘Ï§{&: ا إليها يف مثل قولهنماكَالقرآن ح: وقلنا s)Î/ #’n? tã β r& }‘Å↵ øtä† 

4’tA öθ pRùQ$#^ ]٤٠: القيامة[فكيف حياكمنا إليها وهي ال تدرك ح ،سا وال قُنبحا ا، وال حق
، ورجحوا شبههم السقيمة على كهو ذا: مل يسعهم إال أن يقولوا  ؟ باطالًوال

براهيننا الساطعة القاطعة، كما رجح قاضي محص الشهادة فيما زعموا  أنه 
فقالواجاءه ناس  :ا مات وحنن ورثته، فقسم القاضي بينهم ماله، فأتى إن فالن

تسمني، فأصروا على  فأنكر على القاضي، فأحضر املق املال من غياٍبصاحب
أنه مات، فطلب منهم البينة، فأحضروا شهودا هذا مات ا شهدوا أن فالن

أتصدقهم : ، فقالنِفدقد قامت البينة على موتك فان: ودفناه، فقال له القاضي
لو فتحنا باب املراجعة لألموات لراجع :  عليهوتكذبين وأنا حي أكلمك؟، فرد

 .نِفدانالكثري منهم فَ
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 هـــــا احلكمـــــاُءظ وماتـــــت بغيض
 

  منذ كان على األرنيمغلب الْ
ô‰s)s9uρ $oΨ&: قال اهللا سبحانه  øù§�|À Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû #x‹≈ yδ Èβ#u ö� à)ø9$# ÏΒ Èe≅ä. 9≅sW tΒ 

#’n1 r' sù ç�sYø. r& Ä¨$̈Ζ9$# �ωÎ) #Y‘θ àÿà2^ ]والقليلُ. صدق ربنا اهللا، أىب أكثرهم]٨٩: اإلسراء  
 .  ي على املعصيةأبهو املخلص هللا املت

ا متجا على نفسه، و إذا ؟دفيا ترى ما هي الرمحة والرأفة اليت أثىن اهللا 
ضرا أنفسهم عاجزين ال ميلكون أن يدفعوا عن ضعفاءا كان هو الذي خيلق عباد 

وال جيلبون هلا نفعا، خيلقهم ألجل أن يعذم خالدين يف النار مبا أجربهم على 
 .أين الرمحة يف هذا؟.املعاصيفعله من الكفر و

 مث يا ترى ماذا سيكون الظلم الذي حرمه على نفسه إذا مل يكن هو ما 
حرمه علينا، والذي هدى اهللا العقول فقضت بقبحه، وعلى من ذا سيقع لو 

ا إذا مل يكن هو ما حيدث بني العباد، وما ه من اهللا حىت يسمى ظلم وقوعضِرفُ
ا ا، وإما عنادا واغترارغرور إما: ل املضلنيتستقبحه عقوهلم؟، يا لضال

إن اهللا ال يأمر بالفحشاء فضال عن أن يفعلها. اواستكبار :&¨β Î) ’În1 u‘ 4’n? tã :Þ≡u�ÅÀ 

8ΛÉ)tG ó¡ •Β^ ]شيء، وليس هذا من الصراط املستقيم يف ]٥٦:هود. 
وقد سوذا الزعم يرتهون اهللا وإمنا س  مل هلم الشيطان أبذلك،  بوه

وسما ِسوبابهمح، كأن آئ ال نسميها منه قب:ح، وقالواآئا، ونسبوا إليه القب ترتيه
 فال ا ومساه ماًء على هذا إذا شرب أحدهم مخروبناًء!!  ال املسمىاالسماملهم 
 .حرج
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وتعاىل  -ا لو وقع منه مث أي شيء ميكن أن يسمى عندهم وعند اهللا ظلم
 وقوعه ضرفْ من اهللا قبيح، فكل ما يحبقْال ي: فاسدة مع قاعدم ال _عن ذلك

إين حرمت الظلم (  :ا مبوجبها، ومقتضى احلديث القدسيال يسمى عندهم ظلم
 وهذا تصادم، فإذا مل  يكن ؛ا لو صدر منهى ظلممس ما يثَمةَ،  أن  )على نفسي

دافع بني قاعدم  لزمهم الت-  على نفسه هو ما حرمه علينا كما نقولهما حرم
 .وبني احلديث والقرآن الكرمي

 وحده هلدم زعمهم الفاسد واجتثاث قاعدم تأمل هذا بإمعان فهو كاٍف
 .الباطلة من أساسها

هذا واملؤمن الذي يرته اهللا عن صور البشر مل يصفةًِفن فال ؛ا فلم يلحد م 
ا  وشأنه أقل كماالًتزعم أن اهللا بال وجه، وأن: يغالطك املغالط بنحو أن يقول

 له ما مل يثبته لنفسه، بتثْ أُ أناهللا أعز وأجل وأكرم من:  فقل له. من اآلدميني؟
 .أو أن أنفي عنه ما أثبته لنفسه، وأعز وأجل من أن يقاس به

كالم اهللا فيه ااز والكناية، :  فقل له،هذا القرآن أثبت له ذلك: فإن قال
 بينه وبني نفسه، إمنا ةًرفْوااز والكناية، وليس شخاطب اهللا به أهل لغة احلقيقة 

خاطبهم اهللا بأبلغ كالم وأفصحه، ومن أنكر ذلك فإمنا كابر احلق وحاص عنه، 
إما غرورا واغترارا، وإما عنادا ا واستكبار. 

وعليك بالرجوع إىل مظان هذا البحث من كتب األصول تعرف أم بنوا 
  م يف نار جهنم، وكل وجه دافعوا به اره اناٍرعلى أوهام وعلى شفا جرف ه
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روا ا وشغلوا ا  وجهاالت كثَّ،ى من نسج العنكبوتهوعن غلطهم الفاحش أَ
ا من العباد، وما أعتقد إال أم أشد عند اهللا إمثا ممن  وأضلوا ا كثري،األفكار

±zÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ “Î�tIô &:أنزل فيهم قوله tƒ uθ ôγs9 Ï]ƒ Ï‰ysø9$# ¨≅ÅÒ ã‹ Ï9 tã È≅‹ Î6 y™ 

«!$# Î�ö�tóÎ/ 5Ο ù=Ïæ^ ]فقد نبزوا املقَ]٦: لقمان ،سني هللا عن التجسيم واجلرب بالتعطيل، د
&ôNu�ã9x. Zπyϑ Î=Ÿ2 ßl ã� øƒrB ôÏΒ öΝ ÎγÏδ≡uθ øùr& 4 βÎ) šχθ ä9θ à) tƒ �ωÎ) $\/ É‹ x.^ ]واهللا ]١٨:الكهف ،

حماسبهم عليه حسابم األثيمةا، وهي من مغالطاا عسري،ومن ش م السقيمة ِهِهب
 والرعاع أتباع كل ناعق،كما ،اليت ال تنطلي إال على ضعفاء الفهم والعقول

 بأم قد حرروا الشعوب  الضعيفةَمم الكربى اُأل املستعمرةُتغالط اليوم الدولُ
، بينما ال تزال مربوطة يف عجالا واستقالهلا، وأعطتها حريتها االستعمارمن 

د من ذي قبل ماليا وتعليميا وفكريا وحربيا، أرواحهم بأيديهم كما ال خيفى أش
لْإال على البسمة والنواصب أعظم كيدربة واانني، ولكن تغرير اا ه وا

ا منهم، وهم القَومكرِردم يقولون؛جموس هذه األمة: # الذين مساهم ةُيأل  :
 . عليهم املعاصي والكفررداهللا قَ

 فال ؛ ال ملن ينفيتِبثْا إمنا تكون ملن يمآئوتأمل بإمعان يف أن النسبة د
 ملن نفى يِردقَ:  ملن ينفي اجلرب، بل ملن يثبته، كذلك ال يقاليِربج: تقول

 .تقدير اهللا للمعاصي ونفى جرب اخللق عليها
هذا بضم : د، قلنا القدرة للعبتِبثْاملراد به من ي: وا ذا قالوامِحفْا أُمولَ
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 وأسندوه إىل من ال ، فبهتوا، ولكنهم أصروا واستكربوا استكبارا]قُدِري [القاف
يصدم اهللا  - عليهم قوإن أكذبتهم اللغة القومية، واألفهام السليمة، وإن أكذ

βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÎ=ôà¨&: مبثل قوله tƒ }̈ $ ¨Ψ9$# $ \↔ø‹x© £Å3≈ s9uρ }̈ $ ¨Ζ9$# öΝåκ|¦àÿΡr& tβθ ãΚÎ=ôà tƒ^ ]٤٤: يونس[ 

β &:وال تعبأ بكثرم فإن اهللا قال Î) uρ ôìÏÜè? u�sYò2r& tΒ † Îû ÇÚö‘F{ $# 

x8θ �=ÅÒ ãƒ tã È≅‹ Î6 y™ «!$#^ ]١١٦: األنعام[ ،&!$tΒuρ ç�sYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# öθ s9uρ |Mô¹ t� ym 

t ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ Î/^ ]١٠٣: يوسف[ ،&×≅‹ Î=s%uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$t6 Ïã â‘θ ä3 Ν& ،]١٣: سبأ[ ^¤±9$# åκ÷]Ïϑ sù 7‰tFôγ•Β ( 
×��ÏW Ÿ2uρ öΝ åκ÷]ÏiΒ tβθ à)Å¡≈ sù^ ]ةالنار كالشعر، وأهل اجلنة بالنسبة لوفد ]٢٦: احلديد 

 من اهللا ال ربجالبيضاء يف اجللد األسود، وقد متكن إبليس من إقناع اربة أن الْ
ا ألنه مالكيسمى ظلم،له عن الشريك وترتيه ،ذَ وهو هسخيف أشبه شيءر  

 :بقول خليع يف أغنية خياطب معشوقته
ــ  ورِبـــتعوِن ــو ِلصاِلا خـــنلَصـ  ِهجـ
 اْهللا

ــ اِدبِبر ــو ــِلص ــدفا وِنــ تك ِش  ملَملَتا ن
 بأسره إمنا يبحث يف جوهر املعاين ال يف مالَ والعملْفأين يتاه م عن أن الِع 

 -ملْ ظُ، فالظلمي للفجور عبادةًنغماأللفاظ، فال يعتربها إال أداة ال كاعتبار الْ
 .وإن مسوه ترتيها وتقديسا - ب وسم، وهو ذَوإن مسوه عدالً
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ــةُ ــاِنمينيــــ ــاين اإلميــــ   وهــــــو ميــــ

 
ــةُ  ــةٌتلـــــك األدلـــ ــةٌ آيـــ   أو حكمـــ

اللهم ( : دعا ألهل اليمن بقوله# يف احلديث الشريف أن رسول اهللا  
بارك لنا يف يِنماللهم بارك لنا يف  ( :لب منه أن يدعو آلخرين قالما طُ، وكل )ان

وممن روى هذا احلديث البخاري يف صحيحه، ويف حديث . ،ثالث مرات )ميننا
  وهذا من ااز )إين أجد نفس الرمحن من قبل اليمن (:قال# شريف أنه 

 .ه وجنود احلق وأنصار؛عن إميام، وأم من جنود اهللا

، وممن  )اإلميان ميان واحلكمة ميانية( : )١( قال#ويف حديث شريف أنه 
 .رواه البخاري

الذي متيزت به اليمن عن غريمها من بلدن إذا تأملت هذا عرفت أن الفارق 
 ِةد املؤي،#دها املشرقة من ضياء القرآن وسنة رسول اهللا آئ هو عقاإلسالم

 لراية مهعفْال التواء، ور الفطرة اليت فطر اهللا عليها خلقه بِمه وفَ،بالعقل السليم
الذي اجلهاد الذي مل ينقطع إىل زمننا يف الدفاع عنها وعن شريعة اهللا، األمر 

عضوض، فإن الحت ٍكلْاختفى يف غريها منذ حتولت اخلالفة اإلسالمية إىل م 

أمحد بن / ٩٠، ٨٩رقم ٧٣/ ١، مسلم ٣٩٣٥رقم ٦٨٣/ ٥ ، الترمذي ٣٣٠٨رقم /   البخاري)١(                                                             
 . ٧٥٠٨ رقم ٣/٧٠حنبل 
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بوارقه يف غريها ففي فترات متقطة قصرية ال تكاد تظهر حىت تغيب، وهذا هو 

("اإلميان ميان  "ديث الشريفة بأناملراد من األحا
إين ألجد نفس الرمحن من  " و)١

("ل اليمنبِق
()الركن مياين وأنا مياين( و )٣( )اللهم بارك لنا يف ميننا( وحديث )٢

٤( 
 .وغريها، وال تفسري هلا غري هذا

وتثبيت اليقني يف نفوس املهتدين؟،ا لكف املعتدينأليس هذا كافي   . 
ل اليت مل ينلها سواهم، آئمن امليمون ذه املناقب والفض ألهل الي بٍخفبٍخ

وبشالدعوات # ى ألهل اليمن امليمون بدعوات الرسول األعظم ر
β÷&املستجابة، وبشرى هلم بشهادة من ال ينطق عن اهلوى  Î) uθ èδ �ωÎ) Öór uρ 

4yrθ ãƒ^ ]ذه املبالغة الشريف، بأن اإلميان مياٍن]٤: النجم ة، وتصوير ، بل بشرى هلم
  مياينُّاإلميان بصورة حمسوسة كأنه إنسان، وهذا اإلنسان الذي هو اإلميانُ

الناإلميان  اليمن أهلُ، مل يكتف النيب بأن أهلَ اجلنسيِة مياينُّ، الداِر مياينُّ،ِبس 

 . ٧٥٠٨، برقم ٧٠/ ٣، أمحد ٥٣/ ١٠  جممع الزوآئد )١(                                                             
 .  مل أجد له أصال : ، قال العراقي٨٠١ رقم ١/٢٦٠ كشف اخلفاء ومزيل اإللباس)٢(
/ ١٢، الطرباين يف األوسط ٥٦٤٦ رقم ٢/٤٠٠ ، أمحد بن حنبل ٩٩٠ رقم ٣٥١/ ١  البخاري )٣(

٣٨٤ . 
 .  وعزاه العقيلي٣٤٧٥٥ رقم ١٢/٢٢٠ الركن اليماين ، كرت العمال )٤(
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حىت صوا منهمره واحد. 
ويف اليمن أحاديث شريفة كثرية، ويف أهلها ما يستوجب أن يعتزوا 

# خروا، وأن يضاعفوا محد اهللا وشكره على هذه املزية حىت قال النيب ويفت
 .ا مياٍن، واإلميان أيض، فالنيب مبوجبه مياينٌّ) وأنا مياينٌّ( يف حديث 

ـــ  ــة ركنـ ــريمــــن العنايــ   منهــــدما غــ
 

 ــا اإلســالم إنَّبشــرى لنــا معشــر   لن
 ؛لصالة والتسليم وقد حتقق بالفعل ما أخرب  به النيب الكرمي عليه وعلى آله ا 

فة منهم تناضل وتقاتل يف سبيل اهللا وإعالء كلمته يف كل عصر منذ آئفلم تزل ط
القرن األول من اإلسالم مل يتركوا اجلهاد والدفاع عن احلق، عاملني بكتاب اهللا 

وسنة نبيه، ماِلوألهل بيت نيب اهللا سبحانه مل يضعوا سيوفهم عن عواتقهم ني 
 الفرقان وما بعده إىل يوم الناس، هذا لوها يف يوم بدر يوم بعد جيل منذ محجيالً

بينما مجيع أقطار اإلسالم األخرى خضعت حلكام اجلور والظلم منذ استشهد 
وا هم من قبل إىل يوم الناس هذا، ما سلُّ وبعض،أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه

وال واألفعال، وتارة ا للجهاد، ولكنهم خضعوا تارة للظاملني وأيدوهم باألقسيفً
فة من أهله تقاتل يف سبيل اهللا آئللمستعمرين، اللهم إال اليمن امليمون فلم تزل ط

 .حىت يقاتل آخرهم املسيح الدجال
ر أقطار آئ وليس املراد أننا ننكر فضل العلماء واملؤمنني وأنصار احلق يف س

 لُهج وال ي، فضلهركَن ففي كل وطن إسالمي منهم من ال ي؛املسلمني، كال
قَمامذا ه ولكنهم متفرقون ال جتمعهم مثلنا قيادة ورياسة ودعوة، وإمنا اختص ،
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اليمن فقط، وكتب التاريخ تشهد ذا، حىت قال صاحب  فتح الباري عند 

، أو يف سياق )١ ( )فة من أميت على احلقآئال تزال ط( : الكالم على حديث
 قمل يبق من يصد:  منه، قال ما خالصتهالكالم على حديث  مبعناه أو قريب

عليه احلديث هذا إال الذين يف جبال اليمن، وإمامهم حيىي بن احلسني بن القاسم 

الريس)
٢(. 

نعم إن مل يكونوا هم فمن ذا سيكونون ؟ وإذا مل : وحنن نقول واحلمد هللا
 فمن هم -  بشهادة رسول اهللا؛س الرمحنفَ وهم أهل ن- اإلميانيكونوا هم أهلَ

إذن ؟ وهم الذين هلم طابع خمصوص ميزهعمن عداهم من املسلمنيم . 

 رقم ٥٥٦، ٥٥٥/ ١٤ ، كرت العمال ٤/٥٥٠، املستدرك ٥٢٧/ ٦ دآلئل النبوة للبيهقي )١(                                                             
٣٩٥٨٨، ٣٩٥٨٧ . 

ون بقاء األمر يف قريش يف بعض األقطار دون بعض بالبالد وحيتمل أن يك: "  ونص كالم احلافظ )٢(
اليمنية وهي النجود، منها طآئفة من ذرية احلسن بن علي مل تزل مملكة تلك البالد من أواخر املآئة 

ومن ذرية احلسني . الثالثة، وأما من باحلجاز من ذرية احلسن بن علي، وهم أمراء مكة وأمراء ينبع
ينة فإم وإن كانوا من صميم قريش لكنهم حتت غريهم من ملوك الديار بن علي وهو أمراء املد

يقال _ أي أهل اليمن _ املصرية، فبقي األمر يف قريش بقطر من األقطار يف اجلملة، وكبري أولئك 
وقال . ١١٧/ ١٣فتح الباري ". له اإلمام، وال يتوىل اإلمامة فيهم إال من يكون عاملاً متحريا للعدل

إن اهللا يبعث : ( وقد جاء ما يؤيد ذلك ملسلم حديث أيب هريرة"  من نفس اجلزء١٩ص أيضا يف 
 ).رحيا من اليمن ألني من احلرير فال تدع أحدا يف قلبه مثقال ذرة من إميان إال قبضته
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ا، ومن هلم  عليهم احلديث أيضقدصننا ال ننكر أن يف اليمن من ال يأكما 
الء ؤأشباه وأمثال من املنحرفني عن احلق، ومن القاعدين عن اجلهاد، فه

ات النبوية، وال يرشم البهم ال يضر مبن صدق عليهم وفيه ووجود،نموجودو
 .يطعن يف صدقها وصحتها

وقد جنم يف عهد قريب وإىل يومنا ميتطاول بلسانه وقلمه، وما أكثر ن 
املتطاولني من هذا النوع من اليمن ومن غري اليمن، يتطاولون على أهل اليمن 

طل  وغري ذلك من باواالبتداعويتهموم باجلهالة لإلسالم واإلميان، وبالشرك 
 .التهم

فيا هللا العجب أيرونَدأَ الرمحن؟، ِسفَ شهادة رسول اهللا لنا باإلميان ونو 
 وهو جماب الدعاء عند إله األرض -  أن دعاء رسول اهللا لنا مل يقبله اهللانيدعو

 !!. بعضهم من جهال مينيني متعاملني على هذا أنَّد ؟ ِز- والسماء

فما أحولوا أهل اإلميان أن يقق :ِسلو ذات طَ لَاٍرومِنتي)
١(. 

 أي لو لطمتين ذات سوار؛ واملعىن حرة ال أمة ؛ ألن العرب قلما تلبس اإلماء السوار ، فهو يقول )١(                                                             
 كانت الالطمة حرة لكان أخف علي ، ومعىن املثل لو ظلمين من كان كفؤاً يل هلان علي لو: 

 :وهلذا قال الشاعر. ولكن ظلمين من هو دوين
ــامشي   ــت ـ ــو أين بليـ  فلـ
ــن   ــى ولك ــا ألق ــي م ــانَ عل  هل

 

 خؤلتــه بنــو عبــد املــدان     
ــتالين   ــن اب ــانظروا مب ــالوا ف  تع
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 ،ا يف عصرنا وفيما قبله وملحدين، أيضالالًننكر أن يف اليمن ض نعم ال
كما ال ننكر أن يف كل بلد غري اليمن مؤمنني وصاحلني، ولكن مدار  الكالم 
هو يف مدار  احلديث بل األحاديث الشريفة اليت بشرت بأن شوكة اإلسالم 

العمل بالكتاب والسنة ال تزال يف اليمن وأهله حىت تأتيهم وراية اجلهاد و
 اإلشارة إىل احلديث الشريف يف أهل اليمن امليمون ترر إن كَورالساعة، فال غَ

مرتني يف املنظومة وجعلت شطرالذي بنعمته تتم واحلمد هللاا هلا، ا منه عنوان 
 .الصاحلات

وجهه كرم اهللاوفيهم يقول أمري املؤمنني علي : 
  ـــمه ـــمتيممـــت مهـــدان الـــذين ه 

 
 إذا نـــاب أمــــر جـــنيت وســــهامي   

ــزلٍ     ــوارس ليســوا يف احلــروب بع  ف
 

ــبام     ــاكر وش ــن ش ــوغى م  غــداة ال
 

 ومن أرحب الشـم املطـاعني بالقنـا       
 ووا 

ــام     ــبيع  ويــ ــاء الســ ــم وأحيــ  وــ
 ووادعـــة األبطـــال خيشـــى مصـــاهلا  

 
 بكــل صــقيل يف األكــف حســـام    

ــوارس ومــن كــل حــي قــد   ــتين ف   أت
 

ــرام     ــاء أي كـ ــدى اهليجـ ــرام لـ  كـ
ــد    ــة ماجـ ــامي احلقيقـ ــودهم حـ  يقـ

 
ــيس والكــرمي حمــامي     ــن ق  ســعيد ب

 

يمنيني من غريهم أو منهم علماء أفذاذ هلان األمر، أما دراويش لو أن الطاعن على ال: وأراد املؤلف                                                                                                                                                           
 أليب الفضل أمحد بن حممد النيسابوري ٢٠٧/ ٢ينظر جممع األمثال . وشحاتني فهي مصيبة وغنب

 .امليداين
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ــإم   ــان فـ ــدان اجلنـ ــزى اهللا مهـ  جـ
 

ــام     ــوم مسـ ــل يـ ــدا يف كـ ــام العـ  مسـ
 رجــــال حيبــــون الــــنيب ورهطــــه    

 
 هلــم ســالف يف الــدهر غــري أيــام     

ــاب جولــو كنــت بوابــ   ــا علــى ب ٍةن  
 

 ــت ــدالقلـ ــالم نَ هلمـ ــوا بسـ   ادخلـ
ومنهم حاشد بن . ومهدان هو اجلد األكرب جلميع أهل اليمن إال اليسري  

مهدان، وبكيل بن مهدان، والثناء يف أبيات اإلمام شامل جلميع أهل اليمن، وممن 
 .ذكرهم بالنص أرحب وخوالن وشاكر ومحري وغريهم
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 :حول

ــثقالننَّ ِإ حممــــــــٍدِل   اهلــــــــدى الــــــ
 

ــ تال عــج آ  د ــاب و   عــن ــج الكت
 قال ألمته# ا أن رسول اهللا ثبت حق : )فيكم ما إن متسكتم إين تارك 

 نبأين أما لن يفترقا  اخلبري إن اللطيف؛ بييت اهللا وعتريت أهلَ كتاب:به لن تضلوا
ِرحىت يدوقد روي )لكم كيف خلفتموين فيهما؟آئ احلوض، وإين سا علي ،

تلفة متفقة املعىن ، وهو من األحاديث املتواترة، وقد استشهد به ابن بألفاظ خم

 .)١( وابن حجر اهليثمي،تيمية يف عشرات املناسبات من كتبه، وابن القيم

 :  حديث الثقلني من األحاديث املتواترة فقد رواه)١(                                                             
 ، اإلمام زيد بن علي ١٤٩يف الصواعق ، ابن حجر اهليثمي ٤٩٣/ ٢٨ ابن تيمية يف فتاويه        

، ٤٠/ ١، واإلمام اهلادي يف األحكام٤٦٦، وعلي بن موسى الرضا ٤٠٤يف اموع  $ 
 ١٨٧٣/ ٤ وما بعدها ، وأخرجه مسلم ١٢٣/ ١، وينظر االعتصام ١٥٤، ١٥٢/ ١واملرشد باهللا 

/ ٤اهللا ، وأمحد  عن جابر بن عبد ٣٧٨٦ رقم ٦٢١/ ٥ عن زيد بن أرقم، والترمذي ٢٤٠٨رقم 
، ١٩٣٣٢  رقم ٨٤/ ٧ عن أيب سعيد ، ١١١٠٤ رقم ٣٠/ ٤ عن أيب سعيد و ١١١٣١ رقم ٣٧
/ ٤، ١١٢١١ رقم ٥٤/ ٤ عن زيد بن ثابت، ٢١٧١٢ رقم ١٥٤ ٢١٦٣٤ رقم ١٣٨/ ٨

 رقم ٧٤٧، ١٣٨٣، ١٣٨٢، ٩٧٨/ ٢، وأمحد يف فضآئل الصحابة ١١٥٦ ورقم ١١٨٢
، ١٤٨/ ٢، البيهقي ٣٥٤٢ رقم ٣٣/ ٤، ٣٤٣٩ رقم ٣٧٤/ ٣، والطرباين يف األوسط ١٠٣٢

 رقم ١٥٣/ ٥، والطرباين يف الكبري ٢٣٥٧ رقم ٣٦/ ٤، صحيح ابن خرمية ١١٤ / ١٠، ٣٠/ ٣
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وهناك حديث آحادي صحيح غري متواتر فيه بدل عتريت سنيت، وهي 
ترة من تفرض علينا العمل بسنة رسول اهللا، ومن ضمنها ما أوجبته الرواية املتوا

 .متابعة الكتاب وآل حممد
له أربعة أقوال يف بيان اآلل وسرد حجة آئوقد ذكر ابن القيم يف بعض رس

كل قول، ورجح رابعاألقوال وهو من ح رمعليهم الصدقة إىل يوم القيامةت ، 
 والبن حجر اهليثمي والبن كثري يف تفسريه أن نساء ،وترجح له والبن تيمية

، واملراد أن آل حممد العلماء منهم )١(يهم بالتبعية ال باألصالةالنيب إمنا دخلن ف
 مع غريهم هو االختالف فمتابعتهم فيما رجحوه عند ؛أعلم وأهدى سبيالً

هم هو العلم،  ألن احلق ال خيرج من مجلتهم، ال من أفرادهم فال، فعلم؛الواجب
هم هو الفقه، ومن خالفهم فتقدمهم أو تأخر عنهم هلكوفقه. 

 األبيات بعد ذلك إشارات إىل عدد من األحاديث النبوية اليت رويت ويف
أهل بييت كسفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها (  :يف أهل بيته منها

، ١٩٤٦ رقم ٣٣٣/ ٢، وخمتصر زوآئد البزار ١٥٣، ص ١٥٠/ ١، والصغري ٤٩٢١، ٤٩٢٣                                                                                                                                                           
: ل شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب وقا٢٢٨/ ٥،  عن أيب هريرة، وابن كثري يف البداية والنهاية ١٩٧٤

 . وهذا حديث صحيح
 &:  يف تفسري األية ٤٨٦ص / ٣، والبن كثري ١٤٦ص /  البن حجر اهليثمي يف الصواعق احملرقة )١(

$yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì�ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ ã‹Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_Íh�9 $# Ÿ≅÷δr& ÏM ø�t7ø9$# ^]٣٣: األحزاب[. 
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 .)١ ()هلك
وانظر ما قاله اجلالل رمحه اهللا يف احلديثني وحديث من تقدم أو تأخر عن 

، )٢( ابن اهليثمي يف الصواعق، وما قاله )العصمة عن الضالل( الثقلني يف رسالته 
وابن القيم وغريه يف مكاا من كتبهم، وأن أهل البيت أمان ألهل األرض فإذا 

 .ذهبوا أتى أهل األرض ما يوعدون
ا للصالة ب اإلنكار على من يصلي على آل حممد تبعآئومن أغرب الغر

صالة علَّعليه مع العلم بأنه مل ترد يف كتب السنة مجعاء أي ماهللا اها رسولُن 
 #ِرإال وصلى فيها على آله، ومل تا أي صالة قاهلا صحايب د يف الكتب أيض

واإلمام علي بن موسى الرضى عن آبآئه يف صحيفته ص  ، ٤٠٠/ ١ أخرجه اهلادي يف األحكام )١(                                                             
، واملرشد باهللا " أهل بييت كسفينة نوح من ركبها جنا، ومن ختلف عنها زج يف النار"  بلفظ ٤٦٤

، عن أيب حنش الكسفاين قال ٣٤٣/ ٢، واحلاكم ١٣٦، وأبو طالب يف أماليه ١٥٢/ ١يف أماليه 
أيها من عرفين فأنا من عرفتم ، ومن أنكر فأنا أبو : ة مسعت أبا ذر يقول وهو آخذ باب الكعب: 

، وقال حديث صحيح على شرط مسلم ، "اخل.....أهل بييت " يقول # ذر ، مسعت رسول اهللا 
رقم / ٥،وقاله صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، والطرباين يف األوسط ١٥٠/ ٣وأخرجه أيضا يف 

من خمتصر زوآئده البن ١٩٦٧ رقم ٢/٣٣٤، والبزار ٢٦٣٦رقم / ٤٥/ ٣، والكبري ٥٣٩٠
 . حجر

 . ١٥٢ الصواعق احملرقة ص )٢(
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ال تصلوا علي (  :زد على هذا حديث. )١(إال وفيها الصالة على آل رسول اهللا

 .)٢ ( )الصالة البتراء
وهاهي أكثر املطابع وأكثر الناطقني بالصالة عليه قد تواطئوا على أن 

ا إال القليل، ومل يكتفوا بذلك بل يظهر اإلنكار  عليه كتابة ونطقًيفردوه بالصالة
ِمإذا سعا، واملنكر  املصلي على النيب يصلي على آله، وصار املعروف منكر
 . ا فتأملمعروفً

 ببغض آل حممد، فساقه اهللا مهتا من ي الثقلني أيض روى حديثَدهذا وق
م وأقالمهم ليكون حجة ومزيدا من احلجة عليهم، حيث تكلفوا على لسا

أحيانظْا التأويل املتعسف، وبعضهم حاول اإلنكار والتضعيف، والكل ير ه
 .وهو ما حذر منه بعض األبيات يف السياق. لطالب احلق بأدىن تأمل

ا احلق، وعلي وهناك من زوروا أحاديث حاربواا ومبعده، ومنهم ن 

، ومسلم رقم ٣١٩٠ورقم ٣١٨٩ رقم ١٢٣٢ص / ٣ج / ١٢باب / األنبياء/  انظر البخاري)١(                                                             
/ ١ نفس املوضوع ، ويف الدار قطين ٤٠٦بعد التشهد ورقم #  يف الصالة على النيب ٤٠٧
ونقل عن ) ها علي وعلى أهل بييت مل تقبل منه من صلى صالة مل يصل في:(# عن النيب ٣٥٥

لو صليت صالة ال أصلي فيها على آل حممد ما رأيت أن صاليت : ( أيب مسعود األنصاري أنه قال 
 ). متت 

 .  بسنده ٩١/ ٤والشايف ١٤٦ هذا لفظ لصاحب الصواعق )٢(

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٨٨(  

ه يف حياته، آئ تظاهر بداللة حبهم ألعدمتظاهرون حبب اإلمام علي وهو جمرد
 إما عن جهالة بالباطل، وإما : بعده، وتعظيمهم هلمنه ِمآئوأعداء ذريته وأعد

 :عن حب أعمى القلوب، وهو ما أشار إليه بعض أبيات املنظومة
 بـــــأخبس األمثـــــان النجـــــاةَبــــاع  

 
 كــم أعمــى    الــبغِض مثــلُ واحلــب 

ــم   صفني لوجدم من أصدق احملاربني قتاالًيوموإنك لتكاد جتزم أنه لو عاد  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعلي، أو يومكربالء ملا كانوا إال حتت راية ع مسعد وابن ذي اجلوشن، أو  بِنر 

الْيوم حلكانوا مع عقبة بن مسلم املُِةر ي، وفلتات ألسنتهم وأقالمهم وأعماهلم ر
 يف كذب كاٍفوبغضهم الشديد ألنصار اإلمام علي وجرحهم هلم ورميهم بال

 بينما هم يزكون ويوالون أعداءه ويوثقوم على اإلطالق، ؛الداللة على ذلك
ولن حيبه وحيب أنصاره إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، ذا قضى اهللا 

 .)١(سبحانه
دكم الصحيحة كما آئيا أهل اليمن واإلميان ال يفتننكم الشيطان عن عق

أخرج أبويكم من اجلنة، ال يغشكُنعنها باملال،  فكم أَم وفَ، باملالالَم تمن ن 
 .ر البيان، فكم له من ضحايا يف هذا امليدانحرجال، ال خيدعنكم بالشبهات وِس

تضى بن زيد احملطوري وقد طبع للدكتور املر) عدالة الرواة (  راجع لزاما مبحث التشيع يف كتاب )١(                                                             
 . مبحث التشيع منفردا ألمهيته
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 وتراثكم العلمي العظيم، كما ،ال يصدنكم مبكره عن جمد أسالفكم الباسق
صد السامريالَقَ موسى عن طاعة هارون، وعبدوا العجل فَ قومم ىوس :&Éb> u‘ 

’ÎoΤÎ) Iω à7Î=øΒr& �ωÎ) Å¤øÿtΡ Å� r&uρ ( ø−ã� øù$$sù $sΨ oΨ ÷� t/ š÷ t/ uρ ÏΘ öθ s)ø9$# t É)Å¡≈ xÿø9$#^]٢٥: دةآئامل[ . 
لقد استيقظ أكابر علماء قرننا الرابع عشر املشرف على الغروب من 

 دي والفقهي، ونوهوا به، والآئاملسلمني وغريهم إىل جمد أسالفكم العلمي العق
ا، فال جتهلوا هذا واحبثوا جتدوه حقا، وال زالت اليقظة تكرب ويكثر أصحا

تخدوا فتنخدعوا فتدمغوا أنفسكم بوصمة اجلهالة وخزيها، فالتأريخ سيحاسب ع
 ولكن ال ،املنحرفني واجلاهلني ويصب عليهم اللعنة، ويف إمكام جتنب ذلك

 .دي من أحببت
ميان واحلق وأحباب رسول اهللا الذي ومهما أقل لكم أنكم أهل اإل

ألهل اليمن  حىت ينتظركم يف اليوم املوعود على احلوض املورود فيذود الناس 
 وتعليم واالستقامة، لكم عن احلث على تقوى اهللا ةَينيشربوا، ولكن ال غُ

نسأل اهللا لنا ولكافة .  وجتنب كل بدعة ختالف الدين حىت يأتينا اليقني،اجلاهلني
 . وحسن اخلتامواالستقامة الصالح والتوفيق عباده

ا ، ا كثري خريوال يستغين أهل اليمن عن أن نؤكد يف أذهام أن يف كل أمةً
ويف كل قبيلة خريكد أن آؤكما . ا، وصلحاء ومؤمنني وعلماء وفضالءا كثري
 اهللا عن سلوكهم أو عن عقيدم، ومن ال خري يف ىال يرضيف أهل اليمن من 
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ر آئ فاليمن من هذه الوجهة كس؛ا إىل أوزارهما جسام، ومن محلوا أوزارآثارهم
 بل احلجة على مسيئهم أعظم، ،بالد اهللا، وغري اليمن كاليمن ذا االعتبار

فَوالذنب منه أجسم، حيث مل يغنم، واتهخ يرساقه اهللا إليه، وخ به قومه ص 
قْودياره، فلم ير نعمة اهللا عليه د&$tΒ (#ρâ‘y‰s% ©!$# ¨, ym ÿÍν Í‘ô‰s% 3 ¨β Î) ©!$# :” Èθ s)s9 

î“ƒ Í• tã^ ]واخلاسر من خسر نفسه وأهله يوم القيامة]٢٢:احلج،. 


 :نظرة حول

ــع ــةُ ملَــ ــاة عالمــ   اإلميــــان النجــ
 

ــَأل  هؤآله وِوادد ِوو الـــــــنيبخـــــ
 وما بعده 

قب املشار إليها يف هذين البيتني ا إىل احلق  املبني أن املنااعلم هدانا اهللا مجيع
 إىل اهللا ه علم النجاة واإلميان، وكونه أحبئ للنيب، وكون وآلخاةؤآاملوهي 

 .ورسوله من غريه وكونه مل يفارق القرآن بل دار معه حيثما دار
هذه املناقب األربع قليل من كثري وقطرة من غيث غزير وهي تدل على ما 

 .ل غريه دوا حسرىآئكفى، وما تكبو فضعداها، وفيها من الداللة ما 


 ٍدِرطَّآخى بني أصحابه يف مكة على أساس م#  فإن النيب خاةؤآاملأما 

 فآخى ؛بأن جعل كل اثنني من عشريتني، ومل جيمع بني اثنني من عشرية واحدة
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بني زوأُهري  مويوع ،دويوهكذا ومتيمي  .فلما أٍخا بدون وقد ترك علي ،
 ورغم فارق ،يف الدنيا واآلخرة، رغم أنه من عشريته أنت أخي: سأله قال له

 رسوله أنسب  اهللا وأسد أسد احلمزةَالسن الكبري بينهما، ورغم أن هناك مثالً
 .خاته إال من هو من عشريتهؤآ إذا ال يصلح ملخاته؛ؤآملا نِس

ني املهاجرين واألنصار، باملدينة بعد اهلجرة آخى ب# وملا استقر النيب 
فجعل لكل مهاجر أخخيؤآيمل يصلح أن #  النيب ا، فإن فرضنا أنا أنصاري 

 بني علي وأنصاري، لكنه مل يفعل خيؤآسيأحدا من األنصار  فكان على األقل 
خ بيين وبني أحد؟ قال له رسول اهللا ؤآمل تركتين ومل ت: بل قال له عندما سأله

ال : ، فكان هذا بتكرره مبثابة أن يقول))١( واآلخرة أنت أخي يف الدنيا: (#
 ولو كنت من عشرييت، وال يصلح ،ا ولو كنت صغري:كري غَخايتؤآمليصلح 

 . غريي وإال لفعلتخاتكؤآمل
من وقد امتعض هلذه املنقبة احلاسدون واملنافقون، وقد حاول البعض الغض 

، ١١٩، ١١٨: عند اهلجرة ينظر سرية ابن هشام$ لإلمام علي #  يف مؤاخاة الرسول )١(                                                             
/ ٣:  ، واحلاكم ٦/٣٧٥: ، وابن أيب شيبة٢٠٢/ ٣: ، واالستيعاب٣/٢٢: وطبقات ابن سعد 

/ ٥، الترمذي ٢/٥٠١/ ، واإلصابة٣٢٥/ ١: ، واملناقب حملمد بن سليمان الكويف ١٤
، فتح الباري ٣/٢٧٧-٢، البداية والنهاية البن كثري ٣/٣٥: ، اإلصابة٣٧٢١رقم ٥٩٥ص
 .  ٢٠/ ٢، السرية احللبية ٢٦١، وفاء الوفاء ص١/٣٢١عيون األثر . ٧/٧٢
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ا فزادها وضوحا (:مرقال لع# إن النيب : ا، فقالشأدمع . )يِخ لنا يا أَع
ال يبخل مبثل هذه الكلمة على أحد من أصحابه وال من # العلم أن النيب 

yϑ$&ا املؤمنني من بعده مطلقً ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ×ο uθ ÷z Î)^ ]لكن أين هذا من ]١٠: احلجرات ،
رك،  وال يشاركه فيها مشا، هلا امتيازها، خاصةٌةٌوخ علي هي أُخاةُؤآفم !؟ذاك

 هلا آثارها املترتبة عليها، فهي ، أخوة خاصة مثالًكاليت كانت بني محزة وزيٍد
 التقليل  بعضفلَّكَ كما ت.ار املؤمنني عمومآئ الثابتة بينهما وبني سِةوخغري اُأل

ا، فادمن شأى أن النيب ع #آخى بني علي وأنصاري، ومصادهذه ةُم 
 كفيلةٌ -شهورة اليت هي أشهر من نار على علم الدعوى املغمورة للروايات امل

 .لطالب احلق أن يفهم وأن يستجلي ما انبهم واهللا من وراء اجلميع حميط
وأغرب من هذا بكثري ما قاله احلليب رمحه اهللا عن ابن تيمية يف البحث، 

آخى بني أيب بكر وعمر، ومحزة وزيد، وعثمان # فإنه بعد أن ذكر أن النيب 
وبني سعيد : الزبري وابن مسعود، ومصعب وسعد، حىت قال احلليبوابن عوف، و

:  قال)أما ترضى أن أكون أخاك ؟( : وقال# وطلحة، وبني علي ونفسه 
فأنت أخي يف الدنيا واآلخرة(:، قالبلى يا رسول اهللا رضيت ( . 

#  النيب خاةؤآم بني املهاجرين سيما خاةؤآاملقال وأنكر  ابن تيمية 
 بني املهاجرين واألنصار إمنا جعلت لالرتفاق خاةؤآاملن أل: ، قال$لعلي

 . مهاجري ملهاجريخاةؤآملولتآلف قلوب بعضهم ببعض، فال معىن 
 املهاجرين كان  للنص بالقياس، وبعضدوهذا ر:  حجرابنقال احلافظ 
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 باملال والعشرية، فآخى بني األعلى واألدىن لريتفق األدىن أقوى من بعٍض
لعلي رضي #  النيب خاةؤآمتعني األعلى باألدىن، وهلذا تظهر باألعلى، ويس

 .)١( فقد كان هو الذي يقوم بأمره قبل البعثة؛اهللا عنه
إن بنت محزة بنت : ويف الصحيح يف عمرة القضاء أن زيد بن حارثة قال

 .)٢(انتهى من احللبية بلفظه. خاةؤآأخي أي بسبب امل
 -:ة لوجوهووجه استغرايب يف غاية الوضوح واألحقي

 البن حجر، وأن ال رما ظهأنه من البعيد أن خيفى على ابن تيمية : أوال
يعرف أن احلديث يف الصحيح، ويف غريه من األمهات والسِري. 

، فكيف استطاب أن يكون ابن خاةؤآاملق إىل إنكار بسأنه مل ي:ثانیا
بجقَ على حني أنه مل خيطر اإلنكار على قلب أي جاحد !؟ِهِتدلَبملكان علي يف ؛ه 

 .اإلسالم، وملكانته من سيد األنام
، " النيب لعليخاةؤآمسيما "ال خيفى على أحد البتة ما يف قول احلليب : ثالثا

 . خاماؤآملأي إنكار ابن تيمية 
تأمل جيا يف سيما أوالًدا فيما يظهر حىت للبليد، ؛ا، وما يف حيزها ثانيفإ 

 .٧/٢٧١  فتح الباري )١(                                                             
 .٦٥/ ٣  السرية احللبية )٢(
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 . من حيث هيخاةؤآ للمار الوحيد لإلنكالباعثُ
د ِصقْال خيفى ما يف قول احلافظ هذا رد للنص بالقياس، ومل ي: رابعا

 .احلافظ القياس األصويل فليس منه، وال القياس املنطقي
هو : والثاين .هو محل معلوم على معلوم إلجراء حكمه عليه جبامع: فاألول

لَّالقول املؤفلِّ من قضايا مىت سما لزتم عنه التسليم بقول آخر بذا. 
ا لباطل هذا ، وال أشد دمغرآهفاحلافظ رمحه اهللا أراد أنه رد النص برأي 

 خاةؤآامل الرأي الذي محله على رد النص؟ اجلواب هو أن افما هو هذ. الرد منها
ال تكون إال لالرتفاق والتآلف، ومها فيما أظهر ال وجود للداعي هلما يف مكة، 

 ابن تيمية لعدم مع ز وقد أبطل احلافظُ، ذلك يف املدينةكما وجد الداعي إىل
 . والداعي وأثبته كما ترىِباملوِج

 فهو أعظم فطنة وذكاء وأكثر ؛عتقد أنه مل خيف على ابن تيمية هذاوأَ
اطالعا وعرفانبني املهاجرينخاةؤآاملا من أن جيهل ذلك أو جيهل ا وفهم  - 

كتب احلديث والتأريخ والسري إن مل تكن وهي يف درجة ورتبة املستفيض يف 
 .متواترة

  األوضح، والباعثُخاةؤآاملفال غرابة من استغرايب، فإنه أصر على إنكار 
 إنكاره مبا يشبه رر، مث ب ) النيب لعليخاةؤآمال سيما  ( هو ما دلت عليه مجلة

  ووجود عدم االرتفاق الذي ادعاه بنيخاةؤآاملدعوى التعارض بني وجود 
املهاجرين، أي بعد أن ادعى عدم وجوده، كأنه كالتناقض بني قضيتني منطقيتني 
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 قداختالف اجلملتني يف النفي واإلثبات حبيث يستلزم لذاته ِص: احملدود بقوهلم
كل واحدة منهما كذب األخرى، على حني ال تناقض بني الرواية املتلقاة 

ا ميكن بل ما حيسن وقوعه وهو بالقبول بني كافة احملدثني واملؤرخني، وبني م
 .خاةؤآامل

 من تعليالته، فهو عندما وقف على رآئولتعليل ابن تيمية هذا املتهافت نظ
ا عند رقدته على فراش يل أن حيرسا عليآئإن اهللا أمر جربيل وميك(  :حديث

$ بة على علي  استعظم واستكثر هذه املنِق-.)عند أن هاجر# رسول اهللا 
 .ن يهامجها من بني يديها ومن خلفهاومل يسعه إال أ

إنه كذب باتفاق أهل العلم : فأما من بني يديها فقوله على حراسة امللكني
باتفاق أهل العلم، ومل يتورع عن هذه : باحلديث والسري، مل يتردد أن يقول

الدعوى ألنه قد أعيف نفسه اجلواب على أنه إذا عقب عليه املعقبون مبثل د 
 .هؤالء ليسوا من أهل العلم: ا فإنه سيقولاملذكور آنفًتعقيب احلافظ 

كِّذَوهذا يين بإنسان عرض فُرب فيه بأن من خواصه أنه إذا ا للبيع، ورغَّص
ِمرآه اهلر عِه، فجيئ ِبيرفلم ي ِهِمعالنظر إليه، فلما قيل له هاهو اهلر مل ي عم ،

 .رِهإنه ليس ِب: قال
ا قد حصلت وأيض  :ا قالأُشِرق من خلفها، فإنه ملا وأما مهامجة املنقبة

فلم يكن " لن خيلص إليك شيء تكرهه منهم": لعلي الطمأنينة بقول الصادق له
 اليت جاء ا يعين ابن تيمية يف حديث واآليةُ.  وال إيثار باحلياة،فيه فداء بالنفس
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�š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ “Ì&:  الفداء وهي ô± o„ çµ|¡ øÿtΡ u !$tóÏG ö/ $# ÉV$|Êó�s∆ «!$#^ ]البقرة :

واآلية املذكورة يف سورة البقرة هي : ، أا نزلت يف علي، قال ابن تيمية]٢٠٧
 .ا هاجرمـإا نزلت يف صهيب ل: مدنية باتفاق، وقد قيل

لَّهذه مهامجة للمنقبة من خلفها، يعين أنه سمج أو مل يصدقه الناس أن ،الًد 
 .أهل العلم، ففيها مطاعن أخرى باتفاقاحلديث كذب 

وقد رمل يذكر لعلي أنه لن #  عليه احلليب مبا يف اإلمتاع وهو أن النيب د
ا، وبأنه ال مانع من تكرر نزول ه واضحآؤ فيكون فد؛خيلص إليه شيء يكرهه

اآلية يف حقهما معا، وبأنه ال تِرخا  اآلية برتوهلا يف مكة السورةَجعن كو 
 . انتهى. احلكم للغالب ألن؛مدنية

وأريد أن أضيف أنه إن صح أن النيب قال لعلي لن خيلص إليك شيء 
بة اليقني مبا أخربه  ألا منقَ؛تكرهه فإا منقبة لعلي أعظم من منقبة الفداء

 اليقني الذي طلب خليل الرمحن من ربه أن  عنده عنيتدجوالرسول األمني، أَ
tΑ$s% öΝ &:حيصل له، فقال له ربه s9uρr& ÏΒ÷σ è? ( tΑ$s% 4’n? t/ Å3≈ s9uρ £Í≥yϑ ôÜuŠÏj9 É< ù=s%^ ]البقرة :

ضاء على منقبة غ، وأعتقد أنه لو فطن هلذه املنقبة أبو العباس هلان عليه اإل]٢٦٠
الفداء بالنسبة ملنقبة هذه الدرجة من اليقني اليت اختص ا كما اختص ا سيد 

øŒÎ) ãΑθ&املرسلني وهو يف الغار  à)tƒ Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øtrB �χÎ) ©!$# $oΨ yètΒ^ ]التوبة :

أ به، كما لو بعا ال ي عن وجه آخر لتحقري هذه املنقبة واعتبارها شيئًثَحب، ولَ]٤٠
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 .ا كامالًه عليها جملدآؤكانت املنقبة لغري علي الستغرق إطر
خبري يف كثري من ا ومن استقرأ هذا يف كتابته آمن بصدقه، فإنه وإن ذكر علي

رة اليت كبحوا آئاملواضع، ولكن يف إطار احلدود اليت رمسها هو ومشاخيه، والد
ها  وثنوا أعنتها عما تدل عليه مفردات،إىل داخلها$ مجاح مناقب اإلمام علي 

 بزعمهم،  خرج عما تظاهروا عليه فهو من الغالةُنها، وملُمها وجياتضومقت
نيا من اهلالكوالغالة شرع. 


جاء يف الصحيح عن . يف البيتني أنه األحب إىل اهللا ورسوله ممن عداه

ية آ من صحبه برأنه ملا حاصر حصون خيرب كان يبعث رجاالً# رسول اهللا 
ا عليهم  غدنثَعب َأل (:القتال، فعادوا دون أن يفتح هلم، فقال يف الليلة الثالثة

 .))١(ا غري فراره، كرار ورسولُ اُهللاهه، وحيبسولَ ور حيب اَهللارجالً

 رقم ٥٩٦/ ٥، الترمذي ٣٤٠٤ رقم ١٨٧١/ ٤ مسلم -:ا حديث الرآية روي بعدة طرق منه)١(                                                             
، ٧٢ رقم ٧٠ و٩ رقم ٣٢/ ، النسآئي يف خصآئصه١٦٠٨/ ٣٩١/ ١، أمحد بن حنبل ٣٧٢٤
وذه . ٣٥٠٠ رقم ١٣٥٨،  ٣٤٩٩، ٣٤٩٨ رقم ١٣٥٧/  ٣ ، والبخاري١٠٨/ ٣احلاكم 
جممع ) . ويل الدبر يفتح اهللا عليه ألبعثن غدا عليهم رجالً حيب اَهللا ورسولَه وحيبانه ال ي: ( الرواية 
 .٨٣/  ٣، املستدرك ١٥١/  ٥الزوآئد 
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، ومنهم من روى معظمه، وهو من فمن رجال احلديث من رواه كامالً
 .أحاديث األمهات

ذا # أن النيب : والوجه يف استنباطي من هذا أنه األحب خاطب
 وأكابر رأبو بكاخلطاب مجيع املوجودين من أصحابه يف غزوة خيرب وفيهم 

 . وأكابر األنصاراِندعهاجرين، وفيهم السامل
كما أنه من املعلوم أن اهللا حيب كل مؤمن ومؤمنة من أول الدنيا إىل يوم 
القيامة، وأن كل مؤمن ومؤمنة حيب اهللا ورسوله من أول الدنيا إىل ايتها، وأن 

ا دة من إخبارهم بأن عليآئأصحاب رسول اهللا يف طليعة املؤمنني، فما هي الف
 فإذا مل ؟حيب اهللا ورسوله وأما حيبانه مع أن هذا هو حال كل مؤمن ومؤمنة

 إذن دةُآئفالف؛  واألرض حتتنا، السماء فوقنا: هذا فهو كقولنا غريدةٌآئيكن هلذا ف
التنويهلعلي من درجة مل ينلها املخاطبون، وأنَِّه ورسوِل اِهللا بأن حب ح علي ب 

 املخاطبني، حىت لكأن حبهم هللا  ولن يصل إليه أحدهلما على مستوى رفيع مل
 لَزنهما له، فَب وح، هلما عليب يف جانب حورسوله وحب اهللا هلم الشيَء

 .حبهم يف ذلك املقام مرتلة املعدوم
ا، غري أن الدنيا هذا واألحب إليهما هو األقرب واألكرم واألفضل حتم

 عليه وتشوش سلِبا دون أن ت حقعدرب ال تواحلسد أو البغضاء أو التعصب والك
فيه وتضلل الناس دونه مهما وجدت سبيال إىل ذلك، وإن مل جتد وأمكن الكتم 

 بن ياسر من قتل عمار: كتمت، وإال فزعت إىل التآويل الفاسدة، كأن يقال

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
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: وكأن يقال.  اهللا بيننامكْهذا القرآن ح: وكأن تنصب املصاحف فيقال. هجاء ب
أحلد يف دين اهللاال حكم إال هللا، وعلي . 

 أنا ابن عمه فعلي ابن نم ؛معىن من كنت موال ه فعلي مواله: وكأن يقال
ö≅yγsù ΛäΡr& tβθ&وأن قوله تعاىل يف الكالم عن خبث اخلمر . عمه åκtJΖ•Β^ ]٩١: دةآئامل[ ،

(βÎ¨&. ل ال حترميؤآهو س uρ #Z��ÏW x. tβθ �=ÅÒ ã‹ ©9 Ο ÎγÍ←!#uθ ÷δ r' Î/ Î�ö�tóÎ/ AΟ ù=Ïæ^ ]١١٩: األنعام[ ،
 إن أحد الفالسفة ولعله هيجل :كما قيل. وبعضهم عن علم ليحقق ما يريد

كان يفتعل رسوما حليوانات أو حنوها ليثبت  ا نظرية اعتقدها، مث اعترف أا 
 ويلحق ؛تزوير منه، وأن له نظراء سلكوا مسلكه ليربهنوا على صحة دعواهم

ذا التدليسأنا مسعته من فالن : الرواية، فمن اعتقد صدق  احلديث فيقول يف 
 .وليس كذلك


علم النجاة عالمة اإلميان، وهي يف ترتيب النظم الثانية إال أنين $ كونه 

أنه ال حيبه إال مؤمن وال ( جاء يف احلديث الشريف . سهوت فقدمت اليت بعدها
إذن عالمة املؤمنني واإلميان علم النجاة ، فحبه  )بغضه إال منافقي&tΠöθ tƒ Ÿω ßìxÿΖtƒ 

×Α$tΒ Ÿωuρ tβθ ãΖt/ ∩∇∇∪ �ωÎ) ôtΒ ’tA r& ©!$# 5=ù=s)Î/ 5ΟŠÎ=y™^ ]٨٨: الشعراء[. 
ومفاد حديث الغدير أنه موىل كل مؤمن، وأن من وااله واىل اهللا، ومن 

 . عاداه عادى اهللا، ومن خذله خذله اهللا

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
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 يف اآلخرة أنه مع النيب يف الفردوس األعلى، وأي ةخاؤآاملومفاد حديث 

() مع من أحبواملرُء( فوز وجناة أعظم من هذا، 
 كما يف احلديث الشريف، )١
يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه ( :وهو الداعي إىل اجلنة مبقتضى حديث عمار املتواتر

()إىل النار
مقاتليه وأتباعهم  إىل اجلنة، كما أن أعداءه وفأتباعه وأنصاره الدعاةُ؛ )٢

 . إىل النار بنص املختار وبئس القرارالدعاةُ
أنه على اهلدى  ، وكما جاء يف $ له آئوهو كاشف كغريه من فض

 ،، أي قرين الكتاب)٣( ) اهللا رسوِلةُرت ِععلي( : البخاري عن أيب بكر الصديق
 :ا جاء يف الصحيح الثقل األكرب الذي هو كتاب اهللا، وكمميِز األصغر  لَلُقَوالثِّ

()أنه مع القرآن والقرآن معه يدور معه( 
()ومع احلق حيثما دار( ، )٤

٥(. 

 . ٢٦٣٩ رقم ٢٠٣٤ص / ، مسلم ٥١٢٧ رقم ٣٤٥ص/  أيب داود )١(                                                             
 عن أم ٢٩١٦ رقم ٤٣٠/ ٥، مسلم ٢٦٥٧ رقم ١٠٣٥/ ٣، ٤٣٦ رقم ١٧٢/ ١ البخاري )٢(

 ٥٨/ ٤كبري للطرباين ، املعجم ال٣٨٠٠ رقم ٦٢٧ص / ٥، الترمذي ٣٨٦/ ٣سلمة، واملستدرك 
 . ٢٥٢/ ٣، طبقات ابن سعد ٢٤٢، ٢٤١/ ٧، وجممع الزوآئد ٣٧٢رقم 

 . ١٩٥٠ رقم ٣٤٤/ ٤ ، ضعفاء العقيلي ٤١٨ رقم ٤٤/ ٧ لسان امليزان )٣(
 رقم ٥٩١/ ٥حديث صحيح ، الترمذي :  وقال ٢٤ص / ٣ أخرجه احلاكم يف املستدرك )٤(

٣٧١٤ . 
 . هيب، وصححه الذ١٣٤/ ٣ املستدرك )٥(

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
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فقول بعضهم إن عليألن مفاده أن ؛ إىل احلق قول يف غاية السقوطا أقرب 
ن خصمه مل يكن على احلق أا منه، واإلمام مل يكن على احلق وإمنا كان قريب

فكالمها إذن على غري احلق، وكالمها إذا وإمنا كان أبعد من مكان علي منه، 
 د حرخرجا عن احلق قيد شعرة كانا يف الباطل، فاحلق يف مثل هذا واحد، وآِخ

 . للباطلد حله هو أولُ
ذا أن جيعل لكل منهما نصيب ا من احلق، وليس األمر إليه ومراد بعضهم

اإمنا هو إىل اهللا الذي جعل احلق واحد،والباطل أجناس ا وأنواعيف ا، فإذا نظرت 
 .ل اإلمام فقد علمت احلقآئهذا وفيما صح من فض

قَفهذا إمجاع عدتله كرم اهللا وجهه بإزاء إمجاع األمة اإلسالمية أنه آئ فضه
 .، إىل غري ذلك من مناقبه الصحيحةناخللفاء الراشديمن 

 عنها وإمجاع املسلمني على أنه من الراشدين جتلى ذلك عند أن رفع اُهللا
رضي اهللا عنه الذي زعبد العزي نعمر ب معاوية وشيعته باخلليفة الراشد كابوس 

أبطل سمعاوية ولَب عنهلعلي ا تردده املنابر  والذي استمر أكثر من ستني عام
كلها يف كل مجعة يف مشارق األرض ومغارا، وهو قول معاوية الذي سنه 

اللهم إن أبا تراب قد :  وهو قوله ،طبيت اجلمعة خنالثانية مللناس آخر اخلطبة 

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
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(اا أليم وعذبه عذاب،ا وبيالً فالعنه لعن؛ عن سبيلكدص و،أحلد يف دينك
١(. 

رواه اجلاحظ واملربد ، وبعد مصرع اإلمام علي كان من الطبيعي وقد /٥٦شرح النهج اخلطبة رقم )١(                                                             
/ ٤امتد نفوذ معاوية على أقطار اإلسالم إن جيهد يف إيذاء علي وحمبيه فأمر بلعنه، ينظر مسلم 

 = ١ج ، وابن ماجه ٤٥٦/ ٦ ، ودآلئل النبوة للبيهقي ٣٧٧٤ رقم ٥٩٩/ ٥، والترمذي ١٨٧١
 وما ٢١٧/ ٦ وما بعدها ، والطبقات الكربى ٢٥٤/ ٥، وتاريخ الطربي ١٢١ رقم ٤٥ص=

، وتاريخ اإلسالم  ٢/١٤٠ وما بعدها، وتاريخ اليعقويب ٢٥٢ ص ٦بعدها ، والبداية والنهاية ج 
 . ٥٠٣/ ٢، وابن حجر يف اإلصابة ٣/١٤ ، ومروج الذهب ١٩٤ -١٩٣ص /  عهد معاوية -

بأن أصحاب : ٣/ ٣ اإلمام علي على سبعني ألف منرب، وقد قال ابن تيمية يف منهاجه        وقد لُعن
 ٣٦٦/ ٦، ومصنف ابن أيب شيبة ١٥٥/ ١، والشايف ٣/١٠٨معاوية قاتلوا عليا ولعنوه، واحلاكم 

، وقد روي ٢٤٥، واألحباث املسددة  للمقبلي ص ٥٠٣/ ٢، وابن حجر يف اإلصابة ٣٢٠٧٨رقم 
، عندما قدم عبيد اهللا بن عمر بن ٨٢، ويف وقعة صفني للمنقري ص ٣١٨ ص ١ج يف ج البالغة 

يا عمرو إن اهللا قد أحيا : اخلطاب على معاوية بالشام أرسل معاوية إىل عمرو بن العاص ، فقال
لك عمر بن اخلطاب بالشام بقدوم عبيد اهللا بن عمر ، وقد رأيت أن أقيمه خطيبا فيشهد على علي 

يا ابن أخي إن : فبعث إليه فأتى ، فقال له معاوية. الراي ما رأيت: نال منه ، فقال بقتل عثمان وي
لك اسم أبيك فانظر مبلء عينيك وتكلم بكل فيك، فأنت املأمون املصدق ، فاصعد املنرب واستم 

يا أمري املؤمنني أما شتمه فإنه علي بن أيب طالب وأمه : عليا ، واشهد عليه أنه قتل عثمان، فقال 
فاطمة بنت أسد بن هاشم، فما عسى أن أقول يف حسبه، وأما بأسه فهو الشجاع املطِْرق، وأما 

. إذًا واهللا قد نكأت القَرحة: فقال عمرو بن العاص . أيامه فما قد عرفت، ولكين ملزمه دم عثمان
فسه ، ما أتانا أبدا، أما واهللا لوال قتله اهلرمزان ، وخمافة علي على ن: فلما خرج عبيد اهللا قال معاوية

إن مل تغلب فاخلُب ، فخرج حديثه إىل عبيد اهللا ، فلما قام : أمل تر إىل تقريظه عليا ، فقال عمرو 
ابن أخي ، : خطيبا تكلم حباجته، حىت إذا أتى إىل أمر علي أمسك ، ومل يقل شيئا ، فقال له معاوية

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
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 وما أضافه بعضهم من لعنه للحسنني وأمهما، فمنع عنها عمر وجعل 
β¨&: مكاا قوله تعاىل Î) ©!$# ã� ãΒù' tƒ ÉΑô‰yèø9$$Î/ Ç≈ |¡ ômM}$#uρ Ç› !$tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à)ø9$# 

4‘sS ÷Ζtƒ uρ Çtã Ï !$t± ósxÿø9$# Ì� x6Ψ ßϑ ø9$#uρ Äøöt7 ø9$#uρ 4 öΝ ä3 ÝàÏètƒ öΝ à6 ¯=yès9 šχρã� ©. x‹s?^ 
 .)١(، وارجع إىل الكشاف يف تفسري اآلية]٩٠: النحل[

هادة على رجل مل يقتل عثمان، وعرفت كرهت أن أقطع الش: إنك بني عي أو خيانة، فبعث إليه                                                                                                                                                            
وقال عبيد اهللا أبياتا شعرية . أن الناس حمتملوها عين فتركتها، فهجره معاوية واستخف حبقه وفسقه

 : منها
             وقذيف عليا بان عقان جهرة         جيدع يف الشحناء أنوف األقارب

= 
استعمل على املدينة رجل من : يد قال عن سهل بن سع) ٢٤٠٩(  رقم ١٨٧٤/ ٤وقد روي مسلم =

لعن : أما إذا أبيت فقل: فقال له . فأىب سهل: آل مروان فعدى سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا قال 
ما كان لعلي اسم أحب إليه من أيب تراب، إن كان ليفرح إذا دعي ا، : فقال سهل. اهللا أبا تراب

، ٥٦شرح النهج اخلطبة رقم . احلديث..، فذكر له القصةأخربنا عن قصته مل مسي أبا تراب: فقال له
 . رواه اجلاحظ ، رواه املربد 

، أن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل عندما أسقط من ١/١٥٣روى املرشد باهللا يف أماليه )١(
، قام عمرو بن شعيب وقد بلغ املوضع الذي كانت بين أمية $ اخلطب لعن أمري املؤمنني علي 

إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القريب وينهى عن & : ، فقرأ مكانه$ يه عليا تلعن ف
 حيرضه –يا أمري املؤمنني، السنة، السنة : فقام إليه عمرو بن شعيب فقال. اآلية ^ الفحشاء واملنكر
 وقد. تلك البدعة ال السنة ، ومتم خطبته. أسكت قبحك اهللا :  فقال عمر-$ على لعن علي 

أن من أصحاب :  وما بعدها٤٥٤ ، والعلَم الشامخ للمقبلي ص ٣/ ٣روى ابن تيمية يف منهاجه 
/ ٢وقد قال  الزخمشري رمحه اهللا يف الكشاف. معاوية وبين مروان ممن قاتل عليا ولعنه
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وهو التقي الراشد - ا لقد أدرك عمرحق -أمري املؤمنني من  أن سب 
 ورفع عن املؤمنني ، فرفعه؛ معاويةهنلبغي الذي س ومن ا، ومن املنكر،الفحشاء

 والتعذيب االضطهادما كانوا يعانونه منذ عهد معاوية ويزيد إىل عهده من 
 ألن ؛دع مل ي عمر حىت عاد، ولكن السبتم األمر الذي مل ي؛والتشريد

إخضاع األمة وإرغامها عليه بعد أن تنفست منه الصعداء كان فوق مقدور من 
لَخومشول الوقت ، لشمول مكان السباب؛ عمر من اجلبابرة والنواصبف 

جلميع مساجد األقطار اإلسالمية، وأىن هلم بذلك، أما التنكيل فمحصور 
 . الزمان وكان يتجدد يف بعضها متقطع،األماكن

طلب التطاول بالظلم، وحني أسقطت من اخلطب لعنة املالعنني على أمري ^ والبغي&:٦٢٩                                                                                                                                                           
ولعمري إا كانت فاحشة ومنكرا بغيا ضاعف اهللا .  أقيمت هذه اآلية مقامها$املؤمنني علي 

كما ترى ابن سعد يف طبقاته " . وعاد من عاداه " ملن سنها غضبا ونكاالً وخزيا إجابة لدعوة نبيه 
=  كان الغالة من بين أمية: ، أخربنا علي بن حممد عن لوط بن حيىي الغامدي، قال٣٩٣ ص ٥ج 
فلما ويل عمر أمسك عن ذلك ، فقال كثري عزة . ر بن عبد العزيز يشتمون عليا رمحه اهللا قبل عم=

 : اخلزاعي 
ــف ــا ومل خت ــم تشــتم علي  وليــت فل
 تكلمـــت بـــاحلق املـــبني وإمنـــا
 فصدقت معروف الـذي قلـت بالـذي       

 

 ــبا ومل تتبــع مقالــة جمــرم  ري 
ــالتكلمِ    ــدى ب ــات اهل ــين آي بت 

  كـل مسـلم    فعلت فأضـحى راضـيا    
  . اللفظ ، والرواية ١٤٧/ ٥       وقد روى الذهيب يف سري أعالم النبالء  
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وأمرالس اِببعليه  السبطُ والتنكيل بشيعة اإلمام كان مما عاهد احلسن 
 كما تعهد وعاهد على غريمها من شروط ، منهثَِدحهد هذا أن ال ي وتعمعاويةَ

 ،الصلح، فما كاد يدخل الكوفة عقيب الصلح بيوم أو يومني حىت نقض وعده
هاتنيونكث عهده وقال على املنرب كل شرط شرطتموه فهو حتت قدمي . 

يغدر واهللا ما معاوية بأدهى مين، ولكنه : ورحم اهللا أمري املؤمنني فقد قال
 .ويفجر

 ومل يكن من األنصار، وإمنا أسلم بعد ،هذا ومل يكن معاوية من املهاجرين
واهللا ما ( : فيه ويف أعوانه$ ا، قال أمري املؤمنني فتح مكة راهبا ال راغب

أسلموا ولكن استسلموا، ولقد عرفتهم صغارا، فهم شر صغار وشر ا وكبار
 . )كبار

 احلسن رضي اهللا عنه ومات شهيدوكما غدر بشروط الصلح فقد غدر ب
 فقد !؟ني ملبايعة ابنه يزيد، وما أدراك ما يزيدمالسم ليتمكن من إخضاع املسل

حويصف لك يوم ،له على رقاب املهاجرين واألنصار، والتأريخ ينعته لكم 

  يف كتب التأريخ عن كل ذلكبقِّن وغريمها فَ ويوم الطف،ةراحلَ
)١(. 

والكامل يف التاريخ البن األثري . ٤/٣٨٧، والعقد الفريد ٣٨٧/ ٤، ٣/٦٩  مروج الذهب )١(                                                             
 وما بعدها، والطربي ٦/٤٧٣ وما بعدها، ودآلئل النبوة ٦/٢٦١، والبداية والنهاية ٣/٢١٠
 طبعة دار الكتاب العريب ، ١٧٢٤ برقم ٣٣١/ ١ترمجة احلسني يف اإلصابة ، و٤٧٠-٥/٤٠٠
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 :املنظومة هذا وحيث جاء يف 
ــأَ ــولُاَءدعـــ ــو اجلهـــ ــاينه فهـــ   املـــ

 
ــفَ ِنمــ اد ــع ى حبالوصــي م ــظِّع ام 

 ،واملاين هو الكاذب، فال بد أن تعرف الشبهة اليت زخرفوا ا دعواهم 
ِحوهي إيهامهم للجهال أن من صبالنيب فِّكَ فإن صحبته تمجيع ذنوبه السابقة ر 
وا على هذه اخلرافة وأحاطوها الة نب، وأضفَوالالحقة وال يضره معها أي ذ

من التقديس هلا واإلجالل، فأضلوا بذلك كثريا ا من عباد اهللا، وسنريك عيانا أ

 وما بعدها ، واالستيعاب ١٢/ ٦، واملنتظم البن اجلوزي ١١٧٣ رقم ٢٤/ ٢وأسد الغابة                                                                                                                                                           
روي عن انس بن :  قال صاحب معامل اإلسالم١/١٦٢وقد روي ابن الوردي يف تارخيه . ١/٤٤٢

 يقتل يف أرض يقال هلا كربالء فمن – يعين احلسني – هذا إن بني:( قال # احلارث أن النيب 
فقد ) هـ٦٣-٦٠(وعندما قعد يزيد فوق كرسي املُلْك ثالث سنوات، ). شهد ذلك منكم فلينصره

=  من آل البيت٢١احلسني ، وسبعني من خيار املسلمني فيهم # أجنز يف األوىل قتل سبط النيب 
بأهل مدينة الرسول يف وقعة ) ١٢٠٠٠( تك جيشه وعدده ويف الثانية ف. # وسىب بنات النيب =

، فيهم )٤٢٠٠(احلرة بقيادة مسلم بن عقبة املري، فقتل من أهل البيت وأوالد املهاجرين واألنصار 
. عذراء، واستباحها ثالثة أيام)١٠٠٠(وافتضت . من أصحاب النيب) ٣(من محلة القرآن و )٧٠٠(

يقتل يف هذه : ( قوله #  ، وقد ورد عنه - أي عبيد –وبويع له على أن أهل املدينة خول 
/ ٣وابن األثري . ٥/٤٨٢والطربي . ٤٧٣/ ٦دآلئل النبوة للبيهقي ). احلرة خيار أميت بعد أصحايب 

ويف السنة الثالثة أحرق الكعبة . ١٦٢/ ١وتاريخ ابن الوردي ). ٧٠/ ٣( ، ومروج الذهب٣١٠
، فقبح اهللا من يتعصب ألهل النار حبجة أنه من أهل السنة ورماها باملنجنيق بقيادة احلصني بن منري

 . واجلماعة
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 .ضاللة وإضالل
‰pκš$&: قال اهللا سبحانه لنبيه r' ¯≈ tƒ �É< ¨Ζ9$# ≅è% y7Å_≡uρø— X{ βÎ) £çFΖä. šχ÷ŠÎ� è? 

nο 4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# $yγtFt⊥ƒ Î— uρ š÷ s9$yètFsù £ä3 ÷èÏnGtΒé&  ∅ä3 ômÎh�|  é&uρ % [n#u� |  WξŠÏΗsd ∩⊄∇∪  

β Î) uρ £çFΖä. šχ÷ŠÎ� è? ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ u‘#¤$!$#uρ nο t� Åz Fψ$# ¨β Î*sù ©!$# £‰tã r& ÏM≈ oΨ Å¡ ósßϑ ù=Ï9 

£ä3ΖÏΒ #·� ô_r& $VϑŠÏà tã^مث خاطب نساءه بقوله ، :&u !$|¡ ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ< ¨Ζ9$# tΒ ÏNù' tƒ 

£ä3ΖÏΒ 7πt± Ås≈ xÿÎ/ 7πoΨ Éi� t6 •Β ô# yè≈ ŸÒ ãƒ $yγs9 Ü>#x‹yèø9$# È÷ xÿ÷èÅÊ 4 šχ% x. uρ y7Ï9≡sŒ ’n? tã «!$# 

#Z��Å¡ o„ ∩⊂⊃∪  tΒuρ ôMãΖø)tƒ £ä3ΖÏΒ ¬! Ï& Î!θ ß™u‘uρ ö≅yϑ ÷ès?uρ $[sÎ=≈ |¹ !$yγÏ?÷σ œΡ $yδ t� ô_r& 

È÷ s?§� tΒ $tΡô‰tG ôã r&uρ $oλm; $]%ø— Í‘ $Vϑƒ Ì� Ÿ2^ ]اهللا سبحانه صدق ]٣١ - ٢٧:األحزاب. 
 من ِهِلثْ ِم ضعف-  إن وقع - ففي هذه اآليات الكرمية جعل ذنبهن

 اتصاهلن  فضيلةُنه لَ، وزيادة على فضيلة الصحبة للنيب، ألن صحابيات؛غريهن
ر  آئ إذ لسن كأحد من غريهن من النساء، بل هلن على س؛وانضمامهن إليه

 .النساء فضل وشرف عظيم
�Iô‰s)s9 £N‰Ï. ßŸ2ö&: اهللا نبيه بقولهويف آية أخرى خاطب  s? óΟ ÎγøŠs9Î) $\↔ø‹ x© 

¸ξŠÎ=s% ∩∠⊆∪ #]ŒÎ) š�≈ oΨ ø%sŒ̀{ y# ÷èÅÊ Íο 4θ uŠysø9$# y# ÷èÅÊuρ ÏN$yϑ yϑ ø9$# §Ν èO Ÿω ß‰ÅgrB y7s9 

$uΖøŠ n=tã #Z��ÅÁ tΡ^ ]وقال له يف آية أخرى]٧٥: اإلسراء ، :&÷È⌡ s9 |Mø. u�õ°r& £sÜt6 ósu‹ s9 

y7è=uΗxå^ ]٦٥: الزمر[. 
فإذا كان الصحايب على زعمهم يستحق احملاباة من اهللا من أجل صحبة 

وقال النيب . !ا منه؟ فلماذا ال يستحقها النيب وهو أعلى رتبة وأكرب جهاد؛النيب

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
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معرألستم تاركني يل أصحايب؟ إنه لو:  بن عوفنعبد الرمحا خبالد ملا آذى ض 
( ه أحدهم وال نصيفَدمبلغ  ا ما ذهبٍدحتصدق أحدكم مبثل أُ

١(. 
ا، وأن  من حسنات غريهم أجرلُّجكل هذه األدلة دلت على أن حسنام أَ

#ô&:  ولو مل يرد إال قوله تعاىل،م أفظع من ذنوب غريهم عقابا-ذنوبه yè≈ ŸÒ ãƒ 

$yγs9 Ü>#x‹yèø9$# È÷ xÿ÷èÅÊ ^ ]٦٩: األحزاب[. 
 يوم القيامة ذات الشمال ناس من أصحابهأُ أنه يساق ب: (وجاء يف الصحيح

إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، : رب أصحايب أصحايب، فيقول يل يا: فأقول
 رتدوا على أعقام ا:إم رجعوا أو قال

)٢(( . 
لوا بعده فأوردهم  عنهم، بدفهؤالء من أصحابه الذين فارقهم وهو راٍض

 وليس املراد به  ملا أحدثوا بعده،؛اهللا ذات الشمال، مل تنفعهم صحبة النيب
ألن املنافقني أحدثوا يف عهده وعرفهم ؛وناملنافقني، فال يغشنك بذلك الغاش 

ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال " )١(                                                             
، ٤٦٥٨/ ٤٥/ ٥، سنن أيب داود ٢٥٤١ رقم ١٩٦٧/ ٤، مسلم ١٣٤٣/ ٣البخاري " . نصيفه 

 .  وغريهم٢٠٩/  ٩بيهقي ، ال٣٨٦١/ ٦٥٣/ ٥الترمذي 
، ٦٢١٣، ٦٢١٢-٢٦٠٥/ ، رواه بثمان روايات وفرد له باب يف احلوض رقم٥/٢٤٠٦البخاري )٢(

 رقم  ٢٥٨٧/ كتاب الفنت باب ما كان حيذر الفنت / ٦، وأيضا البخاري ٦٢١٥، ٦٢١٤
، ٢٢٩٧، ٢٢٩٤رقم ١٧٩٦/ ٥، ومسلم بتسع روايات منها مسلم ٦٦٤٣، ٦٦٤٢، ٦٦٤١
 . ، ورواه غريهم كثري ٢٤٥٣ رقم ١٠٦، ٢٣٣٥٠ رقم ٨٤/ ٩محد بن حنبل ، وأ٢٣٠٤
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 .وعلم بنفاقهم، أما هؤالء فأحدثوا بعده ومل يعرفهم
إذا عرفت هذا مل يبق لديك شك يف باطل زعمهم الذي اتبعوا به 

 øŠ©9§{ &:أهواءهم، وإذا عرفت مع هذا أن اهللا خاطبهم فيمن خاطب بقوله

öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$tΒr' Î/ Iωuρ Çc’ÎΤ$tΒr& È≅÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9$# 3 tΒ ö≅yϑ ÷ètƒ #[ þθ ß™ t“ øgä† Ïµ Î/^ ]١٢٣: النساء[ ،
( )واهللا لو سرقت فاطمة لقطعت يدها(: قال #وعلمت مع هذا أن النيب

١( ،
 أساء من ن أن م عرفت- وعرفت أنه ال هوادة بني اهللا وبني أحد من خلقه

الصحابة مضاعواالعتماد ، العقاب يوم احلساب، وأن التماس املعاذير هلمف 
هو إال ضالل ومكابرة  ا ماعلى األوهام والظنون، وجتاهل القطعي داللة وسند

 .جحدوا ا احلق واستيقنته أنفسهم
م يعلمون هذا، ويعلمون أن اهللا عاتب حممدألنه أذن للمنافقني  #اإ 

لوحي مدة ألنه اشتغل عن ابن أم مكتوم مبن هو يف ر ابالتخلف عنه، وأن اهللا أخ
t6§&، مث أنزل عليه مهنظره إذ ذاك أَ tã  #’̄<uθ s?uρ ^ ]أفال حاباه . اخل .. ]١:عبس

ربه؟، كال ألن مقامه العايل عند اهللا يستحق أن حياسبه أعظم مما حياسب غريه، 
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 مر ليتم هلم ماحسنات األبرار سيئات املقربني، ولكنهم عكسوا األ: كما قيل
 . يريدون وال قوة إال باهللا

ه فأمر أجال من ابن جال، ويف احلديث آئأما مواالة أولياء اهللا، ومعاداة أعد
�ω ß‰ÅgrB $YΒöθ&  ،)ا فقد آذنته باحلربمن عادى يل ولي:(القدسي s% šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9$#uρ Ì� ÅzFψ$# šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ^ ]ادلةوهو املراد يف ]٢٢: ا ،
 .اخل...ضدان ما اجتمعا: البيت

اَهللافأنشد طالب وكاده ، وهل عاداه معاويةُ؟ من أولياء اهللا احلق هل علي 
حيه ولَآئد ومات على ِع،اا وميتوما حكم من كان هكذا من الذين عادوا ؟هِنع 

فسوق سباب املؤمن:(وحديث هل يتناوهلم احلديث القدسي، ؟ا وسبوهعلي()
١( 

 .؟ ملعاوية إجالالً ال يدخل يف احلديث عليوأ
 يف القنوت، فلماذا ال حتكمون عليه  معاويةَنع لَفعلي: لآئوقد يقول ق

 حكمكم على معاوية؟ 
واجلواب أن عليِحا ميدور مع القرآن واحلق حيثما دارا، وداع من ق 

 للخالفة اإلسالمية إىل ملك  وحموالً،ا إىل النارا مداعيالدعاة إىل اجلنة، فإذا لعن 

، ٦٤ رقم ٨١/ ١، مسلم ٥٦٩٧ رقم ٢٢٤٧/ ٥، البخاري ٤٨ رقم ٢٧/ ١   البخاري )١(                                                             
 رقم ٢٨/ ٢، امحد بن حنبل ٢٠٩/ ١، البيهقي ١٢٢/ ٧ئي ، النسآ٢٦٣٥ رقم ٢٢/ ٥الترمذي 
 .    وغريهم رواه كثري٤١٢٦ رقم ١٢٩، ٣٩٠٣ رقم ٨٣،  ٣٦٤٧
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 فإن اللعن من - ، واملنعش للعصبية والقومية اليت أماا النيب وى عنهاعضوض
فإن ؛ أو لعنهم اهللا، ال فسوق، كمن لعنهم رسول اُهللاحملق ملن يستحق حق 

 السيما ألول السباللعن ملستحقه ال اعتراض عليه، بينما السب ملن ال يستحق 
ه فسوق  يف الغزوات والسرايا، فسباًءن اإلسالم  غَ أبطاِلِمظَعمن آمن باهللا، أَ

 .الفسوق بنص احلديث يف الصحاح
 ما أغىن املسلمني اليوم عن إثارة اخلالفات بعد أن دفنتها مئات السنني الَأَ

وتوثق ،بينهم الصفاء تبث  املسلمني  إىل قيام دعوٍة حاجةَوتناسوها، وما أشد 
الِتالص،قَ وتيف عصر أصبحوا فيه شذر مذر، أما إثارة مثل هذه ي اإلخاَءو 

ا اخلالفات اليت ال تعود بأي نفع يف حاضر املسلمني ومستقبلهم، بل تزيدهم وهن
ا بني األمم، ال سيما إثارة الباطل منها فهو أمر تستنكره العقول ا وضعفًوشتات

 . األسفوتأسف له غاية
 يتيقظ خلطورة نم - فويا لألس - هاآئا يف قادة األمة وملوكها ورؤسمأَ

ديننااألمر على دنيانا إذا كان ال يهمهم أمر . 
أم ا يف علماء املسلمني ميرى ِمن نلزعماء األمة احلاكمني  واجبه النصح 

كَواملناشدة هلم أن يون علماء األقطار  من مثل هذا مجعية ومنظمة موا بدالًن
 منتقاة من واسعي العلم واإلميان، ،منظمة ال تقيد بسياسة أو جهة. اإلسالمية

تؤسسما من شأنه ن شعلى الرواسب  احملبة واحلقيقة، وما من شأنه القضاُءر 
 . املظلمة
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ة، وحصروه  وعن جاههم الذي ما نفعوا به العام،هم عن ذلكلُآئسإن اهللا لَ
 عليهم ةفاملسؤولي هلم شهرة ولكلمتهم قبول، ن ال سيما م؛خيصهميف نطاق ما 

š∅Ïèä9 t&: ا يف قوله سبحانهمأَ. أعظم Ï% ©!$# (#ρã� xÿŸ2^ ]اخل وقوله .. ]٧٨: دةآئامل :
&öΝ çGΖä. u�ö�yz >π ¨Βé& ôMy_Ì� ÷z é& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρâ�ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$Î/ šχöθ yγ÷Ψ s?uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑ ø9$#^ ]أما يف هذا وحنوه من وعيد اهللا ما يكفي لتأدية . اخل.. ]١١٠: نآل عمرا
 كافة َءيا علماواجبهم على الوجه األكمل ادي، ال مبجرد إبالء العذر 

 !؟األرجاء
 من كلمام جنود زهج فَ يف دين اهللا رجالٌبلَّتص: )١(ل رمحه اهللاآئقال ق

جمندة، وجرد من ألسنتهم سيوفم هنةٌد ،َس كِّونهلم رؤسالص يِفد، وخهلم ض 
 م األكالب، وبالت عليهم الثعالب، تيِر الصناديد، وأوهن آخرون فضأجنحةُ

الة، توا ذراريع خرِسيقوا ليقمروا املال، ويإمنا حفظوا وعلقوا وصفقوا وحلَّ

 .أا أزالم ك، السعة، وأقالم)٢(اللٌص فيها أَ،الة، وأكمام واسعةتوذراريح قَ
 ،أيها العلماء إن غالبية القادة والزعماء حبمد اهللا خيافون اهللا ويرجونه

ريب، ويقبلون النصح ويشكرون  وحيبون الصالح واإلصالح بدون شك وال

 .   للزخمشري يف النوابغ)١(                                                             
 .   ثعابني)٢(
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 .أهله، وهذا مزيد من احلجة هللا على العلماء إن قصروا
 بأنكم لون إذا فلجكم الزعماء بني يديهآئإنكم مالقوا ربكم فماذا أنتم ق

 ويف تعليم الناس أمور دينهم، ويف األمر باملعروف والنهي ،قصرمت يف تذكريهم
عن املنكر الذي هو واجبكم؟، ماذا سيكون اجلواب ؟ وكيف سيكون مبلغ 

 .احلسرات حينئذ؟
وتصوروا كيف يكون احلال للرؤساء واخلاصة والعامة لو قام العلماء 

ا، وعمت  غدقً وسقانا اهللا ماًء،لآئلفض وانتشرت ا،لآئالرذ ِتزربواجبهم وأَ
ا، واحترمتها األمم؛ت األمةالسعادة، وعلت كلمة اهللا، وعز بها  ورغَّ، واقتدت

؛ املسلمني الشريف السعيد الرشيدواقعا،  فدخلت لذلك يف دين اهللا أفواج
 .ا ووحدانوزرافاٍت

<z &ولكن ويا أسفاه  u�tIø%$# Ä¨$̈Ψ=Ï9 öΝ ßγç/$|¡ Ïm öΝ èδ uρ ’Îû 7' s#øÿxî tβθ àÊÌ� ÷è•Β ∩⊇∪*  $tΒ 

Ν ÎγŠÏ?ù' tƒ ÏiΒ 9� ò2ÏŒ ÏiΒ Ν ÎγÎn/ §‘ B ŷ‰øt’Χ �ωÎ) çνθ ãèyϑ tG ó™$# öΝ èδuρ tβθ ç7 yèù=tƒ ∩⊄∪ Zπ uŠÏδ Ÿω 

öΝ ßγç/θ è=è%^ ]بالعاجل الداين واحلطام الفاين]٣ - ١: األنبياء ،. 
وعية تزحف رقة والفتنة، نرى الشيهذا ويف الوقت الذي نرى فيه الدعاة للفُ

من أرض إىل أرض، وتنتقل من نصر إىل نصر، وتتسابق الشعوب إىل متابعتها 
مث زحفت فالتهمت اهلند ،ت أرجاء الصني وهم ثلث سكان العاملحىت عم 

 وتغلغلت يف أوربا وابتلعت أفغانستان، ،الصينية وطردت منها أمريكا مهزومة
البها يف جنوب القارة وأرست أساطيلها اجلبارة يف احمليطات، وأنشبت خم
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 ويرون املسلمني مل يبق فيهم ، هذا الدعاةُ، بينما يرى هؤالِء)١(األفريقية وغريها
ر آئ قد أغرقتهم الشهوات يف الكب، ومن القرآن إال رمسه،من اإلسالم إال امسه

 إذا - وامللذات، وتقبلوا فوادح الشبهات املاحية جلوهر اإلسالم وأركانه وأصوله
 ومن أخطأ عفى ، أصاب فيها فله أجرانن م:ل خالفية ظنيةآئون مبسم يشتغل

 ويدعون بالويل ،اهللا عنه وكتب له أجر اجتهاده، فيقيمون الدنيا ويقعدوا
 القرآن على موتاهم وإىل أرواحهم، والثبور على الذين يدرسون سورة يس قلِب

 إال اهللا حممد إله ويستغفرون هلم وللمسلمني أمجعني، ويشيعون موتاهم بال
 من املنارات إليقاظ رسول اهللا، وعلى الذين يسبحون اهللا  ويوحدونه ليالً

 خمتلف فيها، أو بدعة حسنة ٍةنمني للصالة والسحور وحنو هذا من سآئالن
 . وكل ضاللة يف النار؛ ولكن بعض الدعاة يرى أن هذا ضاللة،استحسنها أهلها

  كانت كما ذكر املؤلف حفظه اهللا، ولكنها قد اندحرت وتكسرت ومزقها اهللا شر ممزق ، )١(                                                             
وخالل كتابة هذه السطور دخلت القوات األمريكية بغداد،  اوصارت الصولة واجلولة ألمريك

. واختفى صدام حسني رئيس العراق، وذاب حزب البعث خالل ثالث ليال من الزحف على بغداد
وقبل العراق بأشهر احتلت أفغانستان وأزالت حكم حركة طالبان، وهاهي دد سوريا وتعربد 

دة يتحكم يف قيادا جورج دابليو بوش وشلة من شرقًا وغربا ، وهي اآلن القوة العظمى الوحي
أتوقع كما هو منطق التاريخ . رايس وكولن باول.رامسفلد و: الصهاينة والصهاينة املتنصرنني مثل 

أن أمريكا حتفر حلتفها بظلفها فهي تدعم اإلرهاب الصهيوين اليهودي يف فلسطني ، كما تدعم 
 . إحدى والياا بل وأعظم
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م مدارس العامل اإلسالمي صعلوك من ا أن التعليم يف عموومن احملزن جد
 .تغذية الطالب مبا حيتاجونه كمسلمني اللهم إال النادر لكنه مع اعوجاج، أعرج

كمشــــــــــــية العرــــــــــــنِلج 
 

ــٍة  ميشـــــــــي علـــــــــى ثالثـــــــ
 ا، وهذا من كيد أما ما يتلقاه الطالب يف أغلب البلدان فضئيل جد

ا، أضف إىل هذا  وإعظاماملستعمرين، القى من املسؤلني فينا جتاوبا بل وإجالالً
له يف بلدان اإلسالم يهدم اإلسالم بكلتا يديه، آئأن التعليم واإلعالم مبختلف وس

ا مع التعليم واإلعالم يف  تعاطفً؛ منهما على التمرد واخلروج عليهويشجع كلٌ
م فيهاالبلدان الكفرية، وإعجابم املاجنة ومبحاكاا حبيا. 

لصة من الشرور والفساد ال وجود هلا يف أمريكا هذا واحلياة السعيدة اخلا
أرقى بلدان الكفر، ويف روسيا وال غريمها، فحيام منغصة مشوبة  بالشقاء 

م إىل أتعس وإن احلياة السعيدة الشريفة اهلانئة  . وأشقىوالعناء، مث هي مفضية
ني  وأشرف وأهنأ ال توجد ولن توجد إال يف ظل اإلسالم حاملفضية إىل أسعد

طَيبوحيثما يطبق عقيدةًق ا وأخالقًا وسلوكً وحكماا ونظام. 
ا وال ا وال تنجيمأقول هذا وأنا أعين ما أقول وعلى يقني مما أعين، ال جزافً

ا بالغيب، فويل للمسؤلني عن التربية والتعليم وعلى اإلعالم يف بالد رمج
املسلمني مجعاء من يوم يرجملون مع أوزارهم مثل أوزار من  فيه إىل اهللا حيونَع

أفسدوا من العباد، وويل هلم من ألسنة وأقالم األجيال اآلتية اليت ستصعليهم ب 
β¨&. اللعنة وسوء احلساب Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ 3“t� ò2Ï% s! yϑ Ï9 tβ% x. … çµ s9 ë=ù=s% ÷ρr& ’s+ ø9r& 
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yìôϑ ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹ Îγx©^ ]٣٧: ق[. 
رضاك، وأعز احلق وأهله يف مجيع بالدك وبني اللهم وفقنا مجيعا ملا فيه 

مجيع عبادك، وأذل الباطل وأجناده وأجناسه وأنواعه يف مجيع بالدك وبني مجيع 
 حممد وآله الطاهرين، وسالم على سيد املرسلنيعبادك، وصلى اهللا وسلم على 

           . رب العاملنيواحلمد هللاملرسلني، 
 هجرية١٤٠٠فر سنة  ص ٣١                         
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@ 
ما بدوام اهللا رب العاملني، وصلى آئاحلمد هللا محدا يرضاه ويرضى به عنا د

اهللا وسلم على سيدنا حممد سيد املرسلني وعلى آله األكرمني قرناء القرآن، 
 .وسفراء الديان إىل يوم الدين

 ، وأثناء ذلك لقيين"قدسية اإلميان"املنظومة لقيين من جزوين خريا على هذه 
قد مسعت كثريا : فقالنعم، : قلت، أنت صاحب برق مياين؟: فقالشاب 

أحسنت، ولكنك مل : فقلتمرشدين مل يطعنوا يف خمالفيهم وال عابوا مذهبهم، 
ر آئتسمع اجلميع، بل وال شهدت كل مقام قام فيه من مسعتهم، فكيف مبن يف س

ا أنين ال أحصي عدد الذين يتوجعون، والذين يحملُوننا مسؤلية كم! البالد؟
 .السكوت، ولقد مسعت أنا بعضهم مرارا يف أمكنة متعددة وأزمنة خمتلفة

ني أحدهم فشرح اهللا تشرحيا آئمنها أنه قام يف مسجد النهرين بني العش
تدل على اجلوارح اليت كما يشرح الطبيب لتالمذته أعضاَء اإلنسان، واس

توهمها حقيقةً لرب العاملني عز وجل عن ذلك بظواهر من آيات، وأحاديث 
ق، وحرفها عن مواضعها، فتحفز غري واحد آئظنية، وجمازات زعمها حق

إلخراجه وانتهاره، و يف احلاضرين األخ محود بن عباس املؤيد واألخ حييي 
 .ون من املتفقهنيالصعفاين واألخ حيىي العلفي وآخر

وقد فكرت يف أنه لو قام إليه أحد لتسابق العامة إىل الرجل مبا يسوء، 
ولتعذر علينا الدفاع عنه، فأومأت إىل كل متحفز بالتوقف، وأومهناهم بأننا 
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وما أكمل حىت أوعزنا للمقيم فأقام الصالة . سنرد عليه مىت أكمل حديثه
وبعد الصالة تلقينا . ع فرصة ألي متكلممكتفني بأذان املساجد األخرى، ومل ند

اللوم من كثري لعدم إسكاته، وبعد أكثر من ساعة رأيته صدفة واقفًا يف الظالم 
على جانب الطريق يتهامس مع معروف عندي من مجاعتهم وهو يرد عليه 

ال، وأشار بيده إىل املسجد إشارةَ النفي، أي إنه مل يعترض عليه أحد، : الآئق
. ه حال كالمه إىل املسجد، فعرفت أن املسألة مدبرة مدروسةوقد لفت وجه

 .هجرية ١٣٨٦ أو سنة هـ١٣٨٥كان هذا حوايل سنة 
نت مصادرها ومنابعها، لكن قد قال ما اآلن فقد توسعت كثريا، وتبي أ
 : األول

 ويف كــــل شــــٍر دعتــــه اخلطــــوب   
ــِتم  ــاِقهم ال تــــــ ــزاُء  تريــــــ  وأجــــــ

 

ــة أو دواين  ــع منفعــــــــ  شواســــــــ
  جبــــــــزٍء مــــــــن  اُألفْعــــــــواِنإالَّ
 .     وما زالت الدعاة واللوم لنا يف تكاثر 

ولقيين البارحة شاب سيماه الصالح عقيب صالة العشاء، فقال حنو قول 
 -:األول، وزاد أَنَّ ثَمةَ مغرضني يريدون إحياش الناس من املرشدين، فقلت

كتفيت بإفهامه أحسنت، وأود أن جنتمع وتزيدين يف وقت أوسع من هذا، وا
أنين مل أعمم كل املرشدين، وبأنين مع الذين يرشدون الناس فيما ينفعهم من 
التذكري وأحكام احلالل واحلرام واخلري، وال يطعنون يف احلق وال يزيفونه، وال 
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 مهحاهلم هكذا من املرشدين فإين مل أَقِْصد نيزينون الباطل وال يزخرفونه، فَم
 .ي، يف برق مياين أصالً، وأرجو أن تتأملهوال يشري إليهم كالم

هذا وقد شاع وذاع ما ينكر الناس علينا التغاضي عنه من احلمالت 
املسعورة ضد احلق وأهله، ومن مسوم الدعايات الكاذبة املغرضة ضد الزيدية 
خاصة، واليمنيني عامة، وحتريف احلقيقة لتضليل اخلليقة، فهنا من يتهمهم بعدم 

، وهناك من يتهمهم بالشرك وعبادة # وسنة رسول اهللا العمل بكتاب اهللا
القبور، وآخرون يتهموم بالكهانة والكهنوت، وغري ذلك كثري مما تنفثه مسوم 
احلقد والبغضاء واجلهالة اجلَهالَء من ألْسنة الضالني وأقالم السفهاء مما ال حيتاج 

 على إفالس املتقولني ) على مثل هذا(الواقف من املعرفة والعقل واحلكمةالتنبيه. 
ورغم معرفيت بوقوع وصدور هذا من بعض من أعرف أعيام إال أَنَّ 

ما بال : ( ، إذ كان يقول#كالمي معهم سلك مسلك اإلقتداء برسول اهللا 
وعلى كلٍّ فمرحبا بالنقد الوارد، وأتشرف به . ، وال ينكر على معني)أناس 

 .                وباإلصالح لكل خطأ
وال أدري ما إذا كان هذا الشاب سيحرص على االجتماع واملراجعة فبها 
ونعمت، وإال فهذا تأكيد له وملثله بأننا نِجلُّ الواعظني الذين ال ينتقصون وال 
يجهلُون اهلداةَ، ويعلِّمون الناس ما حيتاجونه من معرفة الواجبات، واحملظورات، 

 .األخالق وأحاسنها ومكارمها ومساويهاواملسنونات، واملكروهات، ومكارم 
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ل خالفية ظنية حكَم آئفأما ما يتعاطاه بعضهم من التهليك للمسلمني مبس
 فإمنا -بأنه من أصاب فيها فله أجران، ومن أخطأ فله أجر # رسول اهللا 

خيوضون يف الباطل، وفيما اهم اهللا عنه ِمن زرِع الشحناء بني املسلمني 
دابر، وذلك عكس ما أمر اهللا به من التآخي والتعاون والتواد، والتباغض والت

β¨&: وأن نكون كالبنيان املرصوص، وعكس ما حذرنا منه بقوله سبحانه Î) 

t Ï% ©!$# (#θ è%§� sù öΝ åκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x. uρ $Yèu‹ Ï© |Mó¡ ©9 öΝ åκ÷]ÏΒ ’Îû > óx«  ^]؛ ألن املراد ]١٥٩: األنعام
 بعضهم لبعض، وتكفريه، ونسبته إىل الشرك بالتفرق املنهي عنه هو ليك

والضالل، وليس املراد االختالف يف االجتهاد يف الظنيات، فهذا قد أَقَرنا عليه 
اُهللا سبحانه على لسان من ال ينطق عن اهلوى ِإنْ هو إال وحي يوحى، وبتقريره 

مثل اختالف : همملا رآه من اختالف أصحابه يف االجتهاد، فأقر كُالً من# 
عمار بن ياسر وابن العاص، األول أعاد الصالة عندما وجد املاء ويف الوقت 

 . أصبت السنة: ألجر مرتني، وللثاينلك ا: بقية، والثاين مل يعدها، فقال لعمار
وعندما صلى بعضهم العصر قبل أن يصل إىل بين قريظة لئال خيرج الوقت، 

 . روج الوقتوأخرها آخرون حىت أدوها هناك بعد خ
 %tΒ ΟçF÷èsÜs$&: وكما قال سبحانه ملن قطع خنيل بين النضري وملن استبقاها

ÏiΒ >πuΖŠÏj9 ÷ρr& $yδθ ßϑ çG ò2t� s? ºπyϑ Í←!$s% #’n? tã $yγÏ9θ ß¹ é& Èβ øŒÎ*Î6 sù «!$# ^]فأقر كال ]٥: احلشر ،
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منهم على اجتهاده كما حقق ذلك ورثة األنبياء عليهم مجيعا وعلى آل نبينا 
 .ة والتسليمالصال

وممن كتب يف هذا املوضوع ابن تيمية يف رسالة خصصها ذا املوضوع 
سندا : ذكر فيها أن اخلالف يف الظنيات" مة األعالمئرفع املالم عن اآل"ومساها 

وأيام اخللفاء # أو داللةً أو سندا وداللةً حاصلٌ وواقع أيام رسول اهللا 
منهم على أحٍد، وال هلَّك الراشدين وأيام التابعني جيالً بعد جيٍل ومل ينكر أحد 

 .أحد منهم أحدا، وال زرع ضده البغضاء
فكيف يجهلُ هؤالِء هذا وينِقمونَ على من يؤذِّنُ حبي على خري العمل، 

، وقد قال ابن #واحلال أنه قد صح لديه أنه كان يؤذِّنُ ا أيام رسول اهللا 
إنه جيب على كل أحٍد أن يعملَ مبا صح عنده وإن : "تيمية يف رسالته املذكورة

كان يراه اآلخرون غري صحيح كما فعل أبو بكر وعمر وعلي فيما اختلفوا فيه، 
 ".ومل ينِقم أحد على أحٍد ألنه خالفه يف ذلك

إم ليعلمون هذا ولكن بغضهم للزيدية أعماهم وأصمهم وأعمى أَبصارهم 
&ö≅è% ö≅yδ Λälã⁄ Îm7 t⊥çΡ t Î�y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈ uΗùå r& ∩⊇⊃⊂∪  t Ï% ©!$# ¨≅|Ê öΝ åκß� ÷èy™ ’Îû Íο 4θ uŠptø:$# 

$u‹ ÷Ρ‘‰9$# öΝ èδuρ tβθ ç7 |¡ øts† öΝ åκ̈Ξ r& tβθ ãΖÅ¡ øtä† $·è÷Ψ ß¹ ^]١٠٤ - ١٠٣: الكهف.[ 
إن احلق لواضح، ولكن البغضاء الشديدة حتمل من ال يتقُونَ اَهللا على انتهاز 

β¨&باطل للباطل على احلق املبني، الفُرص، وعلى التعصب بال Î) š Ï% ©!$# 
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šχθ ä9Ï‰≈ pgä† þ’Îû ÏM≈ tƒ#u «!$# Î�ö�tóÎ/ ?≈ sÜù=ß™ öΝ ßγ9 s?r&   β Î) ’Îû öΝ Ïδ Í‘ρß‰ß¹ �ωÎ) ×�ö9Å2 $̈Β 

Ν èδ ÏµŠÉóÎ=≈ t6 Î/^] ٥٦: غافر[ ،&š Ï% ©!$# tβθ ä9Ï‰≈ pgä† þ’Îû ÏM≈ tƒ#u «!$# Î�ö�tóÎ/ ?≈ sÜù=ß™ öΝ ßγ9 s?r& ( 
u�ã9Ÿ2 $¹G ø)tΒ y‰ΖÏã «!$# y‰ΖÏã uρ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u  ^]٣٥: غافر[. 

واجلدال بالباطل يف احلق بعد ما تبني أيا كان نوعه أو جنسه، ومهما 
 . فهو عند اهللا عظيم- وإن كان عند صاحبه هينا -تضاَءلَ أو تعاظَم أمره فهو 

لقرن األول للهجرة وتعصب هؤالء وأسالفهم ِضدنا و ِضد أسالفنا منذ ا
 ِمن أَنْ يبين، ال لشيٍء إال ألننا نرى أن عليا كرم اهللا وجهه أَبينإىل عصرنا 

ه كما حترم مواالةُ آئه، وتحرم معاداته ومعاداةُ أوليآئتِجب مواالته وحمبةُ أولي
 ِصفِّين ه؛ ولذلك قاموا علينا كما قاموا عليه وعلى املهاجرين واألنصار يفآئأعد

وما بعدها، وحاربونا كما حاربوه وحاربوهم، واستباحوا دماءنا كما استباحوا 
دمه ودماءهم، وهم بذلك جيرحون روايات أسالفنا وينسبوم وإيانا إىل الكذب 

 تشيعنا لعلي قاصمةٌ لديننا، ويربرون نَّوالوضع وال يقبلون حديثنا، ويرون أَ
ة، وهو حمض افتراء يعرفونه يف قرارات أنفسهم، فَبيننا ذلك التمويه بأننا غال

وبني الغلُّو مابني السماء واألرض، وإمنا ذلك جمرد دعوى منهم تتماشى معها 
هم، ويربرون ا أحقادهم ومواقفَهم ضد اإلمام علي وأنصاره وذريته يف آؤأهو

 .صفني والنهروان واحلرة والطف وغريها
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اإلمام "كتبه الشيخ حممد أبو زهرة رمحه اهللا يف كتابه وحسبك  أن تقرأ ما 
عدالة الرواة (وأيضا أن تطالع يف كتاب  ،حىت اية البحث) ٥١(، صفحة "زيد

 -:للدكتور املرتضى بن زيد مبحث التشيع، وأن تستعرض للكميت) والشهود
ــالوةٍ   مــدارس آيــات خلَــت مــن ت
 آلِل رســول اهللا بــاخلَيِف مــن مــىن

 

ــرتلُ  ــاتِ  وم ــر العرص ــٍي  مقِْف وح  
 وبـــاِحلجر والتعريـــف واجلمـــراِت

أي هذا -وهذا جمرد متثيل وليس حمل البحث والتحقيق، فاملرشدون اليوم  
 يثريون أحقادا وفتنا قد نامت وهجعت؛ ليحملوا أوزارهم وأوزار -النوع منهم

 .من يضلوم إىل يوم القيامة
بالتغاضي عسى أن يرجعوا عن كما نؤكد أننا نتغاضى منذ سنني ونوصي 

 :غيهم كما قيل
 عســى الكــرب الــذي أمســيت فيــه

 
 ــب  يكــــــونُ ورآَءه فــــــرج قريــــ

 :وكما قيل 
 نفرجــــــــياشــــــــتدي أَزمــــــــةُ ت

  ــر ــه ســـ ــِل لـــ ــالم   اللَّيـــ  جوظـــ
 قــــــد  آذَنَ   لَيلُــــــِك   بــــــالبلَِج 

ــرجِ  ــو الســـ ــاه أبـــ ــىت  يغشـــ  حـــ
وتبديد قلوا، # ن تفرق أمة حممد وإشفاقًا من اإلسهام يف املزيد م

وخوفًا من املشاركة يف مسئولية متزيقها، وأمالً يف أنَّ مآسيها قد أفادا، وأنَّ 
استهانة مجيع األمم م يوشك أن يوِجد عندها رد فعل ويقظةً تحملُها على 
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األدناس، سلوك اجلادة، وتلبيِة القرآن، والراشدين؛ جلمع شتاا، وتطهريها من 
 .ر األجناسآئورد اعتبارها بني الناس، وجتديد جمدها وعزا بني س

ولكن ويالألسف الشديد يظهر أن يوم اليقظة مازال بعيدا، وأن حماويل 
وأما القاسطون . اإلصالح من الراشدين ال يجابون كأم ينادون أمواتا

 فقد سلكوا طرقًا شىت كلها فيجابون، ولكنهم يزيدون األمة فرقة وشتاتا؛
عقيمةٌ، وحاولوا طيلة قرننا هذا اهلجري القمري املشرف على الغروب حماوالٍت 
كلها فاشلة، ال خيرجون من فشل إال إىل مثله  فال يهتدون سبيالً؛ ألم 

 ).ال يصلُح أَمر آِخِر هذه األمة إال مبا صلَح به أولُها : ( استبعدوا جتربةَ 
ــ ــم يف هــ ــن رأيهــ ــوا وِمــ  وٍة حطُّــ

 
ــون   ــٍة يرتقُـــــ ــو يف ِرفْعـــــ  أنهمـــــ

 :وهللا در ابن دريد إذ يقول 
 كــان العمــى أوىل بــه مــن اهلــدى   مــــــن مل تِفــــــده ِعبــــــرا أيامــــــه

وذلك ألم جعلوا القرآن بآدابه وأحكامه وأخالقه ونظامه وراءهم ظهريا، 
 .واستبدلوا به شيئًا فَِريا

ــن نــ  ــه م ــرى أخالِق ــل ع  ِنيطت عرى املقِت إىل تلك العرى  اط باجله
وإذا نظرت يف أية حكومة حتمل لقب اإلسالم وجدا عند األمم األخرى 

أما احلكومات فألن مصاحلها . حمتقرةً، أو أي أمٍة مسلمٍة وجدتها كذلك
مم فألن استنامتها إىل اخلاصة قد أَعشتها عن النظر يف املصاحل العامة، وأما األ

الفساد وما يشتهون، وتضييعهم لإلسالم ونظامه، ومتردهم على آدابه وأخالقه 
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وأحكامه قد أفقدم العزة والكرامة وشرف الدارين وسعادما، وكلٌّ من 
هم؛ آئهم جيهلون جهالً مركبا داَءهم من دوآئاحلاكمني واحملكومني عبيد أهو

&�χÎ) ©!$# Ÿω ç�Éi�tóãƒ $tΒ BΘ öθ s)Î/ 4®Lym (#ρç�Éi�tóãƒ $tΒ öΝ ÍκÅ¦àÿΡr' Î/ ^]ولوال هذا ]١١: الرعد ،
يلُ منهم آئما دب يف أوصال األمة اإلسالمية اهلوانُ واإلحلاد، وال أضحكت إسر

 :لآئالعباد، وال بلغ م الذل واليأس إىل أبعد مما بلغ بالق
     من وجه الثرى مطـر هل يغسل الناس 

ــي ــا واألرض  لـ ــو  طهارتهـ  س  ِبمرجـ
 

   ــس ــه دنـ ــاِرق وجهـ ــوا مل يفَـ ــا بقُـ  فمـ
  ــس ــا  اُألنــ ــن  آفاِقهــ  إال  إذا زال عــ

نعم علم اهللا أننا نغضي سنني على القذى شاعِرين باإلمث، إال أنين أعلل  
لِّةً، وأن ء أن يعِذرنا اهللا بتخوفنا من أن نزيد الطني بلَّة، واحلالَ ِعآنفسي برج

لَ منا معاجلةُ األمر بالنصح يف اآلذان، واالكتفاء به عن اإلعالن، ولكن ما يقْب
زاد سكوتنا النار إال اشتعاالً، واحلق إال وباالً، فاقتنعت أننا إمنا نعلل أنفسنا مبا 

 .ال يعفينا عند اهللا من التقصري يف الواجب حنو احلق والناس أمجعني
ألولني من املنظومة ال تدعين منذ زمن طويل وملَّا كانت خواطر الفصلني ا

كلما خلوت بنفسي من ليل وار يف كثري من أوقايت، فقد هجم علي نظم حنو 
عشرة أبيات عفوا بدون سابق روية، فلم أشعر إال وأنا أترمن ا وأنا أمتشى يف 

جرية ة وتسٍع وتسعني هآئصباح يوم من عشر ذي احلجة احلرام سنة ألف وثالمث
قمرية يف بستان العلمي أُروح وأفسح صغرى ولدي، وإذا باألبيات جتري على 
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لساين بدون كلفة، فلما رأيتها هكذا جاءت بسهولة بادرت بتسجيلها ورغبت 
 .يف استكمال موضوعها

وملا كان النكري علي مل ينقطع من خمتلف اجلهات اليمنية لسكوِت مثلي 
ه من النشاط املعادي للعدل والتوحيد خصوصا، فقد عما أشرت إليه وعن غري

 .أحلقت بالفصلني ما تالمها واجلميع يف حدود فهمي القاصر
وملا اطلع عليها البعض اقترح أن أمزجها بإيضاحات ملزيد من اإلفادة، فكتبت 

، وترجح يل "برق مياين"نظرات، وجعلت هلا مقدمةً ففاحتةً ذكرت فيها تسميتها 
السم على حتليته بالم التعريف، وإن كان ا ألطف يف السمع واللسان، إال أ تنكري ا

نه سيكرب االسم على مسماه، والربق بأل املعرفة يليق مبجلد ذي حتقيق وتدقيق، ال 
وملا استعرضتها بعض األنظار، اقْترح علي بإحلاح إعادة كتابتها خبط . بسطور تعليق

رى يروا الزمة متخللة للنظم، فكتبت هذه املقدمة أوضح وإضافة إيضاحات أخ
ها، وأرجو اَهللا أن يتقبله وأن يغفر ما هو به آئوأدجمت الزيادات على النظرات أثن

ء فيما جيدونه من القصور واألخطاء أين لست يف الِعري وال آأعلم، وعذري عند القر
كتشفونه من خلل يف النفري، وهلم الشكر على إصالح ما عسى جيدونه من خطل وي

 .وزلل وأسأل اهللا يل وهلم الغفران وحسن اخلتام
 

 
 
 
 

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)١٢٨(  


ــان  ــريب شـــــامخ األركـــ  ِعلِْمـــــي بـــ

 
ــالقرآن    ــهده وبــــــ ــل أَشــــــ  بالعقــــــ

ــلٌ بــــريب حلظــــةً      ــا مــــر يب جهــ  مــ
 

 وأحــــاط جهلــــي يب مجيــــع زمــــاين   
 ـمل أدِر مـا أنـا هـل أنــا أنـا أي أنـا الــ      

 
  ــوم ــز احملكــــــ ــدثان متحيــــــ   باحلــــــ

 أنـــا جـــزُء او كُـــلٌّ أمحســـوس فحــــ 
 

 ـــسب أَِم املشــاهد لــيس غــري مكــاين   
ــدد مــن وجــو     جــر أو ت ــا تبخ  هــل م

 
ــاين     ــه جثمـــــ ــى كلُّـــــ  دي أو تبقـــــ

ــاع يف    ــاع واملنــ ــدي اجلَمــ ــل حــ  هــ
 

 دنيـــاي حــــدي يف الثــــرى أم ثــــاين  
 ن ام وِحير أَم كَِلييأَِم الْـأنا ه فِْسي 

 
ــاين    ــا إنســــــــ  إدراك أَم جمموعهــــــــ

ــلْ أفمـــي     ــت جممـــوعي أَقَـ   ذَاإن قلـ
 

ــان     ــيجيب باإلميـــــ ــده ســـــ  يف حلـــــ
ــلِّ اجلَـــــزا     ــر وِللْكُـــ ــا حشـــ  أَِلكُلِّهـــ

 
 رب اهـــــِد للحـــــق املـــــبني جنـــــاين 

أفمي ذا سيجيب فَتانيه باإلميان، وهو صحيح فصيح، : كتبته أوالً أقول 
ä. ãβθ&: ه قوله تعاىلومن ä3 uŠsù^ ]أي فهو يكون ]٨٢:يس ، . 

وهذا أرجح إال أنه قليل اإلستعمال، واملعدول إليه مرجوح من : وأنا أقول
حيث إن فَِمي بالتشديد مل يرِوها ابن احلاجب يف كافيته إال عن الزجاج، واملعىن 

يف قربي م إذا سئلتنانالفت ِني بفمي هذا الذي أتكلم به  ريب؟  فهل سأُِجيب
اآلن بأن تعاد جلسدي احلياةُ بالصورة املشاهدة اآلن؟  أم سينطق هو لكن على 

 .صورة خمفية عن األحياء؟  أم ايب الروح أو حنوه؟  
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وإذا كان هذا هو ايب، فهل يلزم أنه على صورة اجلسد على رأِي مِن 
ه؟  وعلى فرض هذا فلست أنا اجلسد ئآادعى أنه كاجلسد مداِخلٌ جلميع أجز

الً فلعل ثَمةَ من يرجحه فاختر أما عجز ما كتبت أو. ولكين فيه وهو مكاين
 .أيهما ترجح لك

اجلامع ألفراده، املانع من دخول غريه فيه ، واِحلدثَاِن بكسر : وحد الشيء
 وخوف من صغر وكرب وشباٍب وهرٍم وأمٍن: احلاء املآسي، وحوادث الدهر

وصحة وسقم وغريها، والقصد جبميع التعليق اإلحياُء للقارئ مبحل اخلواطر اليت 
 .تفتق عنها املنظوم مبنثور يكون أوضح
 هـــلْ يقبـــلُ العقـــلُ اعتبـــاري جثَِّتـــي 

 
 كَمِشـــــــيمٍة أم ذَا مـــــــن اهلَـــــــذَيان  

 وتفَكُّــِري يف الــروح أو يف الــنفس ال 
 

 ِن يفِْضــــي إىل شــــيء ِســــوى املَــــيال 
ــاةُ أَِهــي أنــا        ــالروح مــا هــي واحلي  ف

 
ــاِني    ــِز بيـــ ــا لَعجـــ ــالَلْغموِض ويـــ  يـــ

 ــز ــوا  آئأَخـ ــمي أم ِسـ ــوِم جسـ  ن املعلـ
 

ــاين     ه وأيـــن تصـــبح بعـــد مـــوِت عيـ
ــن ذا أم كيــف ذا    ــا حجــم ذا أم أي  م

 
ــوت أرداين      ــا حـ ــي مـ ــم ِبجهِلـ  أعِظـ

  ــــهمــــا كَم ــــهذا مــــا كُن ــــهمــــا كُن 
 

ــذا الغمـــوض كيـــاين       ــا كَيفُـــه هـ  مـ
 عجبـــا أأجهـــلُ مـــا أنـــا وأنـــا الـــذي 

 
ــاِن    بــــــــاِهللا بــــــــالرمحِن ذُو الِْعرفَــــــ

ــريه   ــهد غــــــ ــهده وأَشــــــ  أََهللا أَشــــــ
 

ــوان   ــة احليـــ ــري حقيقـــ ــريي وغـــ  غـــ
اهللا أشهده بنصب اجلاللة إلفادة التأكيد املناسب ملقتضى احلال خبالف   

 " ومن شده الظهور اخلفاء"ي رمحه اهللا قال البوصري.  رفعها
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نعم ال يعتري اإلنسان شك يف نفسه أنه كيانه احلي الناطق املاشي على 
قدمني، عريض األظفار، بادي البشرة، مستوي القامة، الضاحك بالطبع، 
الشاغل للفراغ، املتحرك باإلرادة، املدِرك باحلواس الظاهرة والباطنة، وأنه مؤلف 

، وهكذا كل إنسان؛ فالعلم ذا ضروري ال حيتاج إىل ءآ وأعضآءمن أجز
 تبك التأمالت فيما قيل عن اإلنسان وماهيته ِضع بتعشاستدالل، لكنك إذا ت

إن جسمك يتبدل كل سبع سنني أو : واختفيت عن نفسك متاما، مثال قالوا
يواري حنوها على حسب اخلالف بكماله، وعليه فإذا عمرت سبعني سنة فما س

ها، آئمنك القرب إال عشرك، أما تسعة أعشار فَستخلِّفُها على وجه األرض وهو
وإن أكثر فأقل، وإن أقل فأكثر، ويضاف إىل املتخلف منك املذكور عن باطن 

 احلياة آءاألرض ما قلمت من ظفر، أو أزلت من شعر، وما هرقت من م
 .)١(ودمها

وعلى فرض سكون النفس إليه ،  ما سيبعث من اجلسم هو ما به تقوم احلياة فاجتهادوما قيل أن )١(                                                             
 -:وكم رددت يف خضم التأمالت قول الشاعر، فقد تبدل يف املثل مرارا

 والنـــــاس يف ظلـــــم الشـــــكوك تنـــــازعوا
 وإخالنــــــا يف البحــــــر لــــــيس بســـــــاملٍ   

 

 فيهـــــــا ومــــــــا حملــــــــوا ــــــــارا بــــــــاهرا  
ــب الغـــــوارب مـــــاهرا   منـــــه الـــــذي ركـــ

 v  ومضارعه للمتكلم املفرد إخال وأخال: املنجديف. 
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 يف آءحول النفس كابن سين آءكذلك إذا وقفت على خترصات احلكم
 هبطت إليك من احملل األرفع :

مث عندما تقتنع أن اإلدراك واإلحساس على اختالفه غري آالته، وعندما 
 .اخل..تقف على تقسيم األرواح إىل روحاين وجسماين أو ترايب 

، وما قيل آءوعلى أنظار األصوليني حول ماهية العقل ومكانه من األعض
اخليال، والوهم، والفكر، والذكر، واحلفظ، وأن : لباطنةعن احلواس اخلمس ا

احلس املشترك يف التجويف األول من الدماغ، وخزانته اخليال، والفكرة يف 
 .اخل..التجويف األوسط

 آءمجع الشتيت عن أحوال املوتى، وما ج: وعندما تقف على مثل كتاب
 وتود لو رزقت فيها من أحاديث يصعب أحيانا ويتعذر أخرى التوفيق بينها،

: وعن املعىن املتعني يف مثل قوله تعاىل# اليقني عن لفظ ومراد رسول اهللا 
&.tΒ $uΖsV yèt/ ÏΒ $tΡÏ‰s%ö� ¨Β ^]ومثل]٥٢: يس  :&óΟs9 (#þθ èW t7 ù=tƒ �ωÎ) ºπ§‹ Ï± tã ÷ρr& $yγ9 ptéÏ ^

، هل هو لُبث الدنيا، أم الربزخ الذي يرجحه عندي قوله تعاىل ]٤٦: النازعات[

tΑ$s% ≅t/ |M÷V&:ا اجلواب على الذي مر على قرية خاويةحاكي Î7 ©9 sπ s� ($ÏΒ 5Θ$tã ^

، وكان قد ظنها يوما أو بعض يوم، وعندما تقف ناظرا إىل بقايا ]٢٥٩: البقرة[
أجساد يف قبور جرفتها السيول، أو احلُفَِر بعد اللبث فيها مئات السنني، وعلى 
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كر يف أجيال فاتت التأريخ وأجساد أجساد حمنطة منذ آالف السنني، وعندما تف
 :حتجرت كما قال

ــوطء مــا أظــن أدمي األر  ــن هـــــذه األجســـــاد    خفــف ال  ض إال مـــ
فال ترى أثرا لنعيم أو عذاب برزخي، وجتد نفسك منهكة القوى من 

 احلقيقة، وحتس بتزايد احلرص وأنت حتوم وتدور حول احلجاب آءاجلري ور
أو نقبا ختتلس منه نظرة إىل احلقيقة فتلْقي العظيم بينك وبينها عساك جتد ثقبا 

 . البحث باليقنيآءعصا األسفار والتجوال وتستريح من عن
اإلنسان هو جزء صغري حمله : كذلك عندما تقف على دعوى من قال

القلب، أو دعوى أنه اجلسد وحده، وحياته وروحه غريه، أو قول من زعم أنه 
فس، أو من تكَهن أنه الروح فقط مث فسر اجلسد، والروح، والن: آءثالثة أشي

: الروح باحلياة كما قالوا يف ااز املبين على جماز، ومل يفطن لقوله تعاىل
&ßyρ”�9$# ôÏΒ Ì� øΒr& ’În1 u‘ ^]ؤآ، وأن الس]٨٥: آءاإلسرل واجلواب يستِعبأن يكون اِند 

وإمنا هو شيء غريه اإلنسانَاملراد . 
نسان شيء ضد اجلسِم الظاهِر والروِح الذي حيىي به اإل: لآئ أو قول الق

 .ذلك الضد معا، ومها مبجموعهما حيان
 أو تقف على خيال من سلم ذا وقال به واستدرك بأن احلياة خاصة 

ل مها مبجموعهما حيان مل آئبالضد، أما اجلسد فموات، وال تغفل عن أن الق
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ليت ذكرها اإلمام املهدي رضي يذكر اجلسد حبياة أو موت، وغري هذه األقوال ا
 .اهللا عنه يف شرح الغايات مع شبهها املسماة أدلة

فإذا ما طُوقْت بتأملك تلك األقوال، وطوفت بتلك املعامل، وحططت 
حوهلا الرحال استبهم عليك أمر نفسك، وضاعت عنك حقيقتك، وتفرق ما 

اليت كنت ا يف كان جمتمعا، ومل تعد تنظر إىل نفسك نظرة الفطرة السليمة و
 هلان، وأمكن جنوة من البلبلة والتشكيك، ولو اقتصر األمر على مصاولة العقول

تصفية املعتكر، والتمييز بني األجرب والسليم ولكن األمر أهم وأخطر؛ إذ هو 
صراع بني املرئيات واملرويات من جهة، وفيما بني املرويات أنفسها من جهة، 

ح وكدحت، وجرت آئومهما كَدِت القر. وبني املعقوالت وحدها من جهة
دريد املوصوف يف مقصورته  كشف احلقيقة جري فرس أيب بكر بن آءور

 :بقوله
ــه  ــريح يف غاياتـ ــو الـ  جيـــري فتكبـ

 
ــحا     ــراثيم الســـ ــوذَ جبـــ ــىت تلـــ  حـــ

فإا هي األخرى جتري حىت تِني فتلوذ باجلراثيم، مث ال يبقى معك من   
سأل عنه منك كما يقول أما ما ي. معرفتك بنفسك إال أنك موجود فقط

يف فما إىل تجلِّيه من سبيل، فال املناطقة وأهل البيان مبا ومن وأين ومىت وك
 .حدك وال شكلك والكَمك وال كيفك وال مكانك مبعلوم أو حىت مفهوم 

منها إن كنت أنا : التآؤ واالستبهام كثري التسآءويترتب على هذا اخلف
اجلسد فقط فماذا ستكون حيايت الربزخية؟ وقد استحالت إىل خبارات 
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ت عدما حمضا على اخلالف يف هذا بني تصاعدت، وذرات تبددت أو عدم
لي الراهنة للمعرفة ال تقدر على إدراكها آئاملتكلمني، اللهم إال أن تكون وس

وكأننا اآلن بالنسبة ألهل ،كاجلنني ال يعرف عن أحوال أمه وعن الدنيا شيئا
 .الربزخ كاألجنة يف بطون األمهات، أو كالنيام وهم املستيقظون

روح فقط يف زعٍم، أو مع النفس على وهٍم، أو احلياة  أو إذا كنت أنا ال
يف ظَن، فهل سيكون لرميم جسدي اتصال يب فيشاركين فيما أكون فيه من خري 

لي حني آئبفضل اهللا ومنِه و جوده وكرمه وعظيم إفضاله وإحسانه؟ وما هي وس
لراهنة؟ لي اآئل اليت ستسد مسد وسآئذاك إلدراك احملسوسات واملعاين والوس

 ل العقيم؟آؤوماذا سيقوم مقام اللسان املتكلمة وغريها من اجلوارح اخل من التس
رغم أنك متج " هذه التشعبات واألقوال املُسببة هلا آء واملهم أنك بإز

 -ال تستطيع أن ترمي شيئا منها خلفك، فال تلوي عليه بتاتا " معظمها بديهة
 بل جتد نفسك مشغولة به بال اختيار كأنه -وإن بدا منكرا ممجوجا وأُجاجا 

من يسمع يخلْ؛ وبدافع ما ميليه عليك اإلنصاف من اإلعذار بالنظر، : من باب
إما لقصوري، :  كل قول حقه منه، وال أستطيع مع ذلك أن أقتنع بهآءوإعط

 .)١(وإما لتقصريي، وإما ألين حمجوب، وإما ألين على حق

فإذا كان ، ) اخل ..إال رد اهللا علي روحي: (ما لفظه# ويف حديث السالم على رسول اهللا )  ١(                                                             
وإن رد ، ويف غريه أوىل ، هذا هو لفظ رسول اهللا فمفاده أن الروح يف الربزخ مزايلة للجسد يف البىن
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 . أكثر ملا تضمنته األبيات حول املوضوع والقصد ذا التوضيح
عة البالغة تعد عندي من السهل آئ العلوم أبيات نونية رآء ولصاحب إحي

املمتنع، تأخذ سالستها وبالغتها مبجامع القلب لوال أنه بناها على أحد األقوال 
ر يف قفص جسمه، فليتين أذكر شيئا منها فأحتف به آئاخلفية، وادعى أنه ط

 :ئ، فهي من سحر البيان، وأمهها قولهالقار
ــا  ــوان رأوين ميتـــــــ ــل إلخـــــــ  قـــــــ

 
 ــو ــا ِنفَرثَـــــــ ــوِني حزنـــــــ  ي وبكَـــــــ

ــتكُم  ــأين ميـــــــــ  أتظنـــــــــــون بـــــــــ
 

ــا   ــت واهللا أنــــــ ــيس ذاك امليــــــ  لــــــ
 

ولكن ال يلزم أن الرد يكون ، وأا عنصر من مقومات ذات اإلنسان ، د ردهاالسالم ال يتأتى إال بع                                                                                                                                                           
ال تكاد متر ثانية من  : وهنا يقال، بل جيوز أن يكون على صفة ال نعلمها، إىل مثل حالتهما يف الدنيا

وهذا يقتضي بقاء الروح باستمرار يف جسمها كما يقال ، الزمن خالية من آالف الصالة عليه من األمة
وما فآئدة الرد وقد انقطع ؟ األنبياء أحياء يف قبورهم: ما وجه اجلمع بني هذا وبني حديث: يضاأ

وخيطر ببايل أنه واهللا أعلم جماز عن استفادة الْمسلِّم عليه ، الثواب على الرد عليه بانقطاع التكليف
 من القاضي حيىي اإلرياين وأحفظ، كما لو سلم عليه ورد يف حياته صلى اهللا عليه وآله وسلم، باألجر

 :حال الدرس يف الكشاف 
 ثالثـــــــــة مقبولـــــــــة مـــــــــن العمـــــــــل    
ــالةُ   ــرآن والصـــــــــــ ــراءةُ القـــــــــــ  قـــــــــــ
ــا  ــبنا اهللا إىل آخرهــــــــــــــــ  وحســــــــــــــــ

 

 إن حضـــــر القلـــــب لـــــديها أو غفـــــل     
 علــــــــــى النِبــــــــــي وآلــــــــــه اهلــــــــــداة 
 وهـــــــــــــــذه ألثـــــــــــــــر ينقلـــــــــــــــها   
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ــم    ــايب طلســــ ــرت وحجــــ ــا كــــ  أنــــ
 

ــا     ــيقًا وعنــ ــان ِضــ ــراب كــ ــن تــ  مــ
ــي   ــذا قفصــــ ــفور وهــــ ــا عصــــ  أنــــ

 
ــا     ــي مرتِهنــــ ــه وبقــــ ــرت عنــــ  ِطــــ

ــنكم كنــــت قبــــ   ــا بيــ ــوم ميتــ  ل اليــ
 

ــا    ــت الكفنــــــ ــت وخلعــــــ  فحييــــــ
 هذا آءن املعلومات املشار إليه أثنآئوعياين أي جسمي، وما قيل عن خز 

املوجز فهو كالم عن حملها العن ماهيتها، وهل هي حسية أو معنوية؟ ومهما 
مة، أو آئيكن فاليقني أا قَيد الوجود بعد املوت، ولكن هل هي يقظانة، أو ن

  باختالف أهلها وأعماهلم؟،فةخمتل
لت أين ستكون املعلومات خمزونة بعد املوت إن كان احملسوس آءوقد تس

ولو حما اهللا معارفنا لكان كل شيء بالنسبة لنا عدما حمضا ال . منا هو خزانها
ال ذهين، وال خارجي، وال كالمي، بل تنتفي الوجودات الثالثة : وجود له

قني أا ستعود لنا بعد البعث على أكمل وجه، ال يقبل النسيان بالنسبة إلينا، والي
كما هو شأا اآلن، لكنها واهللا أعلم ستظل جمهولة املاهية، ومما تفرد بعلمه 

 ..املليك الديان
 وقد .اليت يتولد وخيرج فيها اجلنني: واملشيمة. الزيغ عن احلق: واملَيالَنُ لغةً

ا قد مرت يب يف احلياة حلظات قصرية مرارعربت بأشهده مكان أعلمه؛ ألا 
يتجلى فيها يقيين باهللا أكثر من يقيين بكل حمسوس وملموس، بل ومن يقيين 
بوجودي، كما مرت يب حلظات يف املنام متاثلها فكان التعبري بأشهد أدل على 

 .ذلك من أعلم
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 حجـــب اإللـــه حقـــيقيت عـــين وعـــن 
 

ــان    ــها واجلــــ ــا إنِســــ ــل الربايــــ  كــــ
 ــت ــع الكجِهلَـ ــيقيت آئ مجيـ ــاِت حقـ  نـ

 
 ال ِعلْــــــــم إال للعلــــــــيم البـــــــــاين   

 مـــا كـــان أو ســـيكون ذو علـــم ـــا 
 

 الِعلْـــــم مقصـــــور علـــــى الـــــديان    
  أطلــع مــن يشــا أومل يشــأ    آءإن شــ  

 
 فهـــــو احملــــــال جمــــــاوز اإلمكــــــان  

ـــ    مل يغــِن مـــا قـــالوه يف الغايـــات شيـ
 

ــبعض    ــول ال ــئًا غــري ق ــاين : ـ ــم ف ِجس 
ــو   ــه ظــواهر الـــ   فه ــت علي ــذي دل  ال

 
ــان    آيــــــــات يف الترتيــــــــل والتبيــــــ

 والظَّـــن مـــدلولُ الظـــواهِر ال ســـوى 
 

 واملطلـــــب القطعـــــي كالوجـــــدان    
 فرعونُ يعرض يف الـدوام علـى لظـى         

 
ــه أم ذَاِن؟   أرميمـــــــــــه أم روحـــــــــ

 وأخو النميمة يف العذاب وهـل فمـي     
 

 اُهللا يـــــا ملَكَـــــانِ : هـــــذا ايـــــب  
 ــــــمجلعــــــزة ربنــــــا ســــــبحانه   د 

 
ــان    ــذا الشـ ــم هـ ــوِب وِعلْـ ــم الغيـ  ِعلْـ

 :مث ثنيت عنان النظر والتفكري حنو األهم، فقلت 
ــذي    ــل الـ ــا العمـ ــاهييت أنـ ــايل ومـ  مـ
          ـنإن عصـى بلظًـى وم ـدعوت نأنا م 

 

ــزان   ــر للميــــــ  آيت بــــــــه يف احلشــــــ
 م اإلحســــــــانآئريب بــــــــراه لــــــــد

 :يلوسيأتيك التعليق عليها، ولنعد اآلن إىل قو 
 .اخل...  حجب اإلله حقيقيت عين

Ÿωuρ tβθ&: قال تعاىل äÜŠÅsãƒ & óý Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù=Ïã �ωÎ) $yϑ Î/ u !$x© ^]٢٥٥: البقرة[ ،
�tΒuρ ΟçF$!&: وقال جل جالله Ï?ρé& zÏiΒ ÉΟù=Ïèø9$# �ωÎ) WξŠÎ=s% ^]وقد صور ]٨٥: آءاإلسر ،
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ب احملجوبات عنا مبا يعلَق لنا حديثٌ شريف املعلوماِت اليت أوتيناها يف جان
öθ&: ر من البحر، وأعظم منه تصويرا للحقيقة قوله تعاىلآئمبنقار ط s9uρ $yϑ ¯Ρr& ’Îû 

ÇÚö‘F{ $# ÏΒ >ο t� yfx© ÒΟ≈ n=ø%r& ã� óst7 ø9$#uρ … çν ‘‰ßϑ tƒ .ÏΒ Íν Ï‰÷èt/ èπ yèö7 y™ 9� çtø2r& $̈Β ôNy‰ÏÿtΡ 

àM≈ yϑ Î=x. «!$# ^]فمحال الوقوف عليه، وإذا أطلع ، فما مل يطلعنا عليه]٢٧: لقمان 
 . فهو على كل شيء قديرآءمن ارتضى على ما يش

قنا؛ فنحن هلا جاهلون، واملراد هنا اجلهل البسيط آئومما مل يطلعنا عليه حق
املرادف لعدم العلم، أما اجلهل املركب الذي هو جهلنا الشيَء، وجهلُنا بأننا 

 .لنيجاهلون به فهو املسمى بذلك لتركبه من جه
ــا   ــيم يومـــــ ــار احلكـــــ ــال محـــــ  قـــــ
ــيط   ــل بســـــــــ ــين جاهـــــــــ  ألنـــــــــ

 

ــب    لـــــو أنصـــــفوين لكنـــــت أركـــ
ــب  وصــــــــاحيب جاهــــــــل مركــــــ

 هذا واجلهل فيما يتعلق مبا كلفنا مبعرفته مما ال نعذر جبهله، ونعوذ باهللا منه  
هو غري مغتفر؛ ألننا إمنا نؤتى من ِقبِل أنفسنا، فأما مىت توفر لدينا اإلخالص يف 

رِح التعصب جانبا، ووطَّنا أنفسنا على االعتراف به فقد أخذ طلب احلق، وطَ
اهللا على نفسه سبحانه أن يهدينا ذه الشروط سبيل الرشاد، وأن جيعل لنا 

 .فرقانا
 فإذا رأيت األمة قد تفرقت فيما ال تعذر فيه عند اهللا من أصول الدين 

يما اختلفوا فيه  احلق فءوالشريعة فاعلم أن احلق واحد، واجتهد يف استجآل
واحذر خطر التعصب ملا ألفت أو ملن حتب، فإنك يف خطر، وغري مستحق 
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 بعد أن آءلأللطاف اليت تعينك وتزيدك هدى، وإذا مسيت خمالفي احلق علم
، أو فيما أصابوا فيه، ال فيما أخطأوا )١(يثبتك اهللا عليه فاقِصد به ااز العقلي

ة كذبت، وإن كنت على وضوء أَحدثْت، فهم جاهلون، فإن قصدت احلقيق
احلدث : شة أم املؤمنني أو ابن عباسآئ، وكما قالت عآءكما يقول بعض العلم

. وأرواح الناس كما قالوا صنفان. حدث من فيك، وحدث من فرجك: حدثان
  .)٢(والنفس أمارة بالسوء، والعقل نهآٌء عنه

كَما وتصورا ،رفهم ختتلفوتربية الناس ختتلف، وبيئام خمتلفة، ومعا
وتصديقًا اختالفًا كبريا، وتأثري املدارس، والبيوت، واملُدرس يف تكوين الشخص، 

ق خمالفة كثرية؛ وهلذا كان ئ قد خالف بني اخلآل-والسلوك والفهم وغري ذلك 
،  ء، وخبآلآء، وكرمآءغون، وحنفآئ، وزآء، وفجرة، وأتقيء، وجهآلآءعلم: منهم

 .آء، وخونة، وأوفيآءمن قساة، ورمح: اخل... ومحقى،آءوحلم
 ومما مل نذكره منها مضروبا آءوإذا تصورنا أعداد املركَِّبني من هذه األشي

 كانت أعداد الناتج أضعاف أضعاِف -بعضها يف بعض مقادير وكما وكيفا 

               .أو من باب ؛أدعوهم بأحب األمساء إليهم، كقولك لألعمى يا بصري)  ١(                                                             
 :  ويف معناه قيل)  ٢(

ــدرةٌ   ــه قــــــ ــل فَرعتــــــ ــم أصــــــ  واجلســــــ
 

ــواهرا     ــى وجــــ ــه حصــــ ــان خالقُــــ  فأبــــ
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جه ، ولعل هذا واهللا أعلم و)١( اليت ال حصر هلاآءعدد املركبات من حروف اهلج
من وجوه حكمة تكاثر األجيال، وتراخي الزمان رمبا حىت يستكمل العدد الذي 

 .)٢(نيطت به حكمة اهللا أحكم احلاكمني وأحسن اخلالقني
ومع هذا فإن القَدر املشترك بينهم هو القدرةُ والتمكن والفهم ملا كلفهم 

كات البعد اهللا به، والتمكن من صعود درجات القُرِب من اهللا، واهلبوط يف در
 ?y7ù=Ï&، آء، وما زاد فذلك فضل اهللا يؤتيه من يشآءعنه، وهم يف هذا على سو

ã≅ß™”�9$# $oΨ ù=�Ò sù öΝ ßγŸÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷èt/  ^]٢٥٣: البقرة[. 
والعبادة تصفي األرواح والنفوس يف كُلٍّ حبسبها كَما وقبوال عند اهللا، 

ا؛ ولذلك يوجد من تذكر عنهم وموقعا، وحالال يف الرزق، ومعرفة هللا وإخالص
ق، والعلم بأحوال اآلخرة آئب وكرامات، ومن تتجلى هلم بعض احلقآئغر

 :كما قال األول)  ١(                                                             
ــثريةٌ    وبـــــــــــدآئع اِهللا القـــــــــــدير كـــــــــ

 
    ـــــــــارحــــــــا وينفيهــــــــا لُب ــــــــورخفَي 

  هـــذي حــــروف اللفـــِظ ســــطر واحــــد   
 

 ــــــــارللكــــــــالم ِبح لَّــــــــفؤمنــــــــها ي  
 -:جالً نظر إىل القبور وهي مسنمة فشبهها جبمال باركة فقال وقيل إن ر)٢ ( 

    ،تامبأثقاهلا ن فسمع هاتفًا يقول، ومل يستطع أن يتم البيت مجالٌ مناخات: 
 .أناخت لباقيها مىت استكِْملَت قامت  
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ق ظاهرها وباطنها عن آئ واحلقآءوالربزخ على تفاوٍت وخيتلف تقوميهم  لألشي
 .تقومينا

 ما آءلو كشف يل الغط: " ومن ذلك قول اإلمام علي كرم اهللا وجهه
، "ين ملن قوٍم قلوبهم يف اجلنان، وأجسادهم يف العملإ: "، وقوله"ازددت يقينا

وال : (وهذا مما علم بالتواتر والنظر، ومن واديه قوله تعاىل يف حديث قدسي
اخل احلديث .. يزال العبد يتقرب إيل بالطاعة حىت أكونَ مسعه الذي يسمع به

…&: والعكس صحيح، وقوله تعاىل çν ç�Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“u�ô£ ã� ù=Ï9 ^]و]٧: لاللي ، :
&…çν ç�Åc£ u� ãΨ |¡ sù 3“u�ô£ ãèù=Ï9 ^]و]١٠: الليل ، :&β Î) (#θ à)−Gs? ©!$# ≅yèøgs† öΝ ä3 ©9 $ZΡ$s%ö� èù ^

⁄ö≅è% ö≅yδ Λälã&: ، و ]٢٩: األنفال[ Îm7 t⊥çΡ t Î�y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈uΗùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t Ï% ©!$# ¨≅|Ê öΝ åκß� ÷èy™ 

’Îû Íο 4θ uŠptø:$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# öΝ èδ uρ tβθ ç7 |¡ øts† öΝ åκ̈Ξ r& tβθ ãΖÅ¡ øtä† $·è÷Ψ ß¹  ^]١٠٤ - ١٠٣: الكهف[. 
أريد أن الطاعة تنري القلب حبسبها، واملعصية تعمي القلب حبسبها، ومن 

 وحنن وإن كنا حمجوبني عنها بصدأ -الصاحلني من تنكشف له وتتجلى أمور 
اآلمال والغفلة والريب مبا كسبت أيدينا كما أشرت إليه يف اآليت من املنظومة 

 إننا رغم أنا حمجوبون نعرف -..لكنهم لظالم أنفسنا تواروا عن مداركنا: وهو
هذا، ومن أنكره منا فِمن باب إنكار األعمى ملا يراه املبصرون، واألصم ملا 

كما نعلم أن مداركنا ال تؤهلنا ملا أَهلتهم له درجام . نسمع من األصوات
رضم ووجوههم نةَ النعيم، وسعادة الرضى واليقني، الرفيعة كما نرى على أفئد

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)١٤٢(  

 تلك السعادة اليت ال تنال مبلك الدنيا يف كل زمنها ومنتهى مالذها كما ذكرت
 :ذلك بقويل آخر القدسية هذه

ـــ   وانعــم مبــا فيــه اهلــداةُ مــن النعي
 

 ــــم اآلنَ مـــا لنعـــيمهم مـــن ثـــاين 
سادهم يف قلوبهم يف اجلنان، وأج: "  وقول اإلمام علي كرم اهللا وجهه 

يفيد هذا فتأمله مليا جتده رطبا جنيا وتقَر  به عينا إن كنت تقيا؛ ففي " العمل 
 .عناهم نشوةُ االنتصار على أنفسهم، ومتعةُ الرضى، ولذةُ الشوق ملا أعد اهللا هلم
: هذا وداللة اآليات الكرمية يف خماطبة الناس والكالم عنهم مثل

&óΟà2â‘Èhθ |Á ãƒ ’Îû ÏΘ%tnö‘F{ ، وإسناد األيدي واألرجل والصمِم ]٦: آل عمران[^ #$
والبكَِم واخلروج من األجداث كُلُّه متوجه إىل أجسامنا أوال وبالذات، ومبا أن 
التكليف منوط بالعقل ووجوده من عدمه، وبالقدرة وهي  حمسوسة فيظهر أن 

�ö≅è% $pκ&:  قال تعاىل. اإلنسان هو اجلسد وما حوى Í‹ ósãƒ ü“Ï% ©!$# !$yδ r' t±Σr& tΑ̈ρr& 

;ο §� tΒ ^]٧٩: يس[. 
 آء وقد أدى النظر يف هذه املسألة إىل وجود من أنكر البعث واجلز

اجلسماين ونعوذ باهللا منه فهو ضالل مبني ال يغتفر، ولوال أن داللة الظاهر ظنية 
�ö≅è% $pκ&: ال قطعية ملا ترددت يف اعتبار هذا ِردةً ومصادمة لآليات منها Í‹ ósãƒ 

ü“Ï% ©!$# !$yδ r' t±Σr& tΑ̈ρr& ;ο §� tΒ ^]٧٩: يس[. 
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ر آئوقد دللت يف القطعة اآلتية حتت عنوان احلشر مبا ال يبقى معه للناظر احل
أي شك بتاتا، وذلك بأن احلشر والبعث جسماين ال روحاين فقط، وإذا حصل 

يات لوجوب رد لك القطع بأدلة العقل فإا تعين املعىن املراد من ظواهر اآل
 .املتشابه إىل احملكم

 أما حولَ اإلنسان ما هو؟  فالراجح من معاين الظاهر أنه اجلسم وما حوى 
رغم أن مطليب الربهانُ القطعي كداللة الوجدان والتجربة واملعلومات األولية 

إن الواحد نصف االثنني، والنار حمرقة، واإلسربو خمدر وأىن يل : الضرورية مثل
 .بذلك

جسم؛ فإين أردت مبا فيه، وال يدفعه ما :  والذي رجحت يف قويل
:  اخل كما قال اهللا سبحانه.. فرعون: استشعرت بعده من إيراٍد عليه بقويل

&â‘$̈Ψ9$# šχθ àÊt� ÷èãƒ $pκö� n=tæ #xρß‰äî $|‹ Ï± tã uρ ^]٤٦: غافر[. 
 يظهر على  وعذاب النمام والذي كان ال يسترته من البول فإنه وإن مل

األجسام فال ميتنع أن تخص الروح والنفس أو حنوها بعذاب الربزخ، كما ال 
ميتنع أن يكون تراب األجساد هو اآلخر يف عذاب أو نعيم حيس به وال ندركه 

؛ وال آءمبداركنا الراهنة، وكال األمرين غيب وال يظِْهر سبحانه هذا إال ملن ش
 ارتضى، وحنن وِكلْنا إىل الظنون، ومن أصاب يف يطْلع على غيبه أحدا إال من

±uΖøÿt$&: ظنه احلقيقة فلن ينتقل إىل العلم حىت يأيت احلال املذكور يف قوله s3 sù 
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y7Ψ tã x8 u !$sÜÏî x8 ã� |Á t7 sù tΠöθ u‹ ø9$# Ó‰ƒ Ï‰tn ^]وكم ظنون ادعاها أهلها ]٢٢: ق ،
 .معلومات فانكشف غلطها وخطؤها

لرابع عشر اهلجري القمري أجرى الدكتور ويف الثمانينات من قرننا ا
 يف جنوب أفريقيا عملية نقل القلب من إنسان آلخر ألول مرة يف "برنارد"

ق ثابتة إىل أوهام كاذبة آئتأريخ البشر؛ فانقلبت نظريات وتصورات من ِشبِه حق
يف هورشيما وجنازاكي يف اخلمسينات من " النواة"خاطئة، كما كشف تفجري 

ن كذب نظريات فلسفية كانت نابعة عن اعتقادهم الفاسد الباطل هذا القرن ع
 املادة وأزليتها وعدم آءها، وادعوا بذلك  بقآئباستحالة انقسام النواة والذرة وفن

 فنسف اهللا هوسهم وزعمهم بتفجريها، وثاب كثري منهم إىل آءقابليتها للفن
دمه استحال عدمه، الرشد؛ ألن ما استحال عدمه وجب قدمه، وما وجب ق

 .كما أمجع على هذا الفالسفة واملتكلمون ومل يشذ عنهم دهري وال غري دهري
فأما قصار النظر من مقلدة الفالسفة املعاصرين الذين استحكم فيهم اهلوى 

فمنهم من غالط، ومنهم من : والشيطان وأِنفُوا عن التسليم والرجوع إىل احلق
 . املادة خرافة انتهت إىل األبدآءن بقسكت بعد أن استيقنت أنفسهم من أ

وبعد فإنه وإن كان ما خضت فيه مهما فإن األجدر يب أن أتوجه إىل النظر 
 :يف األهم من وجودي ومنقليب فقلت

ــذي    ــل الـ ــا العمـ ــاهييت أنـ ــايل ومـ  مـ
      ـنإن عصـى بلظًـى وم ـدعوأنا مـن ت 

  

ــزان   ــر للميــــ ــه يف احلشــــ  آيت بــــ
ــراه لـــــد   م اإلحســـــانآئ ريب بـــ
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حقا ما برى اهللا مكلفا إال ليمن اهللا عليه بإحسانه األبدي حىت إبليس؛ فهو 
أرحم الرامحني، وذو الفضل العظيم، الغين عن العاملني؛ فضال عن تعذيب أحد،  

فَمن آثر احلياة الدنيا . ه، العدل الذي ال يظلم مثقال ذرة، احلكيمآئالعليم باستغن
ه إال أسفله وأعاله وانقياده هلواه، ومترده على فإمنا أيت من جهة نفسه، وما دها

 .نهاه، وال يهلك على اهللا إال هالك
 أما ِعلْمه جل وعال الك اهلالك فال تأثري له فيما عملوه، واختاروه 

�Ÿωuρ 4yÌö&: مبحض اختيارهم، وإرادم، ومل يرضه هلم، كما قال تعاىل tƒ 

Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 t� øÿä3 ø9$# ^]وقال، ]٧: الزمر :&ö≅è% uθ èδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã öΝ ä3 Å¡ àÿΡr& ^]١٦٥: آل عمران[ ،
 .إىل كثري من آيات اهللا  اليت تنفي حمبةَ اهللا، وإرادته للعسر، والفساد، والعذاب

وكل هذا ال خيفى وال خيفيه إال متجاهل ملا يستيقنه تعصبا وحمافظةً على ما 
 احلق آءد باطل، حىت إذا جل، ومعتقآئقد استأنس به واستنام إليه من فَهِم ف

£u�y#<¥&واحنسرت دواعي العصبية وجد ما زعم  x. 7π yè‹ É)Î/ çµ ç7 |¡ øts† ãβ$t↔ôϑ ©à9$# 

¹ !$tΒ ^]وعند ذلك تعظم حسرته يوم احلسرة، وتتفاقم الندامة يوم ]٣٩: النور ،
القيامة حني ال يغنيه ذلك من اهللا شيئا، وحني يتبني له أن ما كان يظنه يف دنياه 

 .يدا هللا وتقديسا إمنا كان ذَما ال مدحا وال ترتيها وال توحيداتوح
ب، آئ فعلينا أن خنلص هللا يف البحث عن حمض احلقيقة خالصةً من الشو

β&وأن نفيق من غمرات احلياة وسكراا قبل  r& tΑθ à)s? Ó§øÿtΡ 4’tA u�ô£ ys≈ tƒ 4’n? tã $tΒ 
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àMÛ§� sù ’Îû É=/Ζy_ «!$# ^]بأبصارنا وبص، وعلينا ]٥٦: الزمر صخشرنا إىل ما آئأن ن
أمامنا أال وهو الربزخ ونعيمه وجحيمه، فها حنن مجيعا منه على قاب قوسني أو 

 .أدىن
 مـــايل ومـــاهييت أنـــا العمـــل الـــذي 
 أنـــا مـــن توعـــد إن عصـــى بلظـــى 

  

 آيت بــــــــه يف احلشــــــــر للميــــــــزان 
 م اإلحســــانآئومـــن ريب بـــراه لـــد   
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ــا   ــل واحليـــ ــوت طفَّـــ ــربزٍخ املـــ  ةُ بـــ

 
ــبانِ      ــيس يف احلس ــا ل ــى م ــوى عل  تط

ــىت     ــاس مـ ــاملرُء حسـ ــن فـ ــا يكـ  مهمـ
 

ــان     ــد واألكفـ ــني اللحـ ــحى رهـ  أضـ
 يل هـــــل يعلمـــــون حبالنـــــاآؤوتســـــ 

 
ــزان   ــراح واألحـــــ ــاوِر األفـــــ  وتعـــــ

 أيروننــــــــا لكنــــــــهم ال ميلكـــــــــو   
 

ــيان   ــامل النســــ  نَ القــــــول أم يف عــــ
ــؤهم    ــرنا ويســـ ــا ســـ ــرهم مـــ  أَيســـ

 
  إنْ صــح احلــديثُ شــفاين  آءمــا ســ  

 لكننـــــــا لظـــــــالم أنفســـــــنا تـــــــوا 
 

 روا عـــن مـــداركنا تـــواري اجلـــان    
  بصــــرم ــــروآخ ــٍش عنــــهم  ِمنــــا عــ

 
ــان   ــور كالعميـــــ ــاه واجلمهـــــ  ِبتقَـــــ

    ــاِخص ــالعروس وشـ ــام كـ ــهم ِنيـ  ِمنـ
 

ــاين    ــروض ِجنـــ ــار لـــ ــى ونظَّـــ  ِللَظًـــ
           ـنـلْ عـن حـاِل مسا الشهيد فـال تأَم 

 
ــةُ الــــــرحمنِ     ــه ِعنِديــــ ــت لــــ  ثَبتــــ

لعل التواتر املعنوي حاصل على وجود حياة الربزخ؛ للعموم، وثابت  
â‘$̈Ψ9$# šχθ&: بالنص القطعي يف بعض، مثل àÊt� ÷èãƒ $pκö� n=tæ #xρß‰äî $|‹ Ï± tã uρ ^

í!$uŠômr& y‰Ψ&، و ]٤٦:غافر[ Ïã óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è%y— ö� ãƒ^] ا ، فهو قطعي فيمن]٤٦: غافرتدرو 
 .فيه

وإمنا قلت الربزخ ومل أقل القبور؛ لشمول الربزخ ملن أحرقتهم النار، أو 
 .أغرقهم خضير، ومن شتهم السباع، وختطفتهم الطري وحنو ذلك
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ومن أحاديث الربزخ حديث أصحاب القَِليِب، وحديث الترغيب يف 
شهم للوافدين من حتسني أكفان املوتى، والتزاور بني األموات، وحديث احتوا

األموات عليهم واستخبارهم عن أحوال أهل الدنيا حىت يسألوا عن اهلرة؟  
فالن تزوج، وفالن بىن، وفالن كذا  حىت يقولوا ما حال فالن؟   : فيقال
إنا هللا وإنا إليه راجعون، لقد سِلك به غري : أمل يأتكم قبلي؟  ، فيقولون: فيقول

 .طريقنا، أي طريق العقاب
 أهله، وحديث روضة من رياض اجلنة آءيث إن امليت ليعذب ببكوحد

وغري ذلك، ومن أحب اإلملام فعليه جبمع الشتيت لألمري، وأمثاله للسيوطي .. اخل
 .وغريه

ومن قواعد احملدثني أن التصحيح والتضعيف كان عمال بقواعد قَعدوها 
ألمر والعكس؛ وإال  فقد يكون ما ضعفوه أو كذبوه صحيحا يف الواقع ونفس ا

والقاعدة والتضعيف تقلل االطمئنان إىل كثٍري؛ فيفقدان التواتر املعنوي السيما 
مع ورود متناقضات، أو شبه متناقضات، أو ما حيتاج اجلمع إىل تكلف فيه أو 

 :تعسف للجمع بينها، ويف قريب منه قال أمحد
ــناد    ت أحاديث إن صحت فإن هلاآءج ــعف إسـ ــا ضـ ــن فيهـ ــأنا ولكـ  شـ

نم نومةَ العروس، وهذا :  يف حديِث منكَر ونكري قولُهما لبعٍضآءوقد ج 
يوحي أم ال يعلمون حبالنا فال يسرون بسرورنا والعكس، خالف ما يف 
حديث سابق، ويف حديث إن امليت يوصي املاشني يف جنازته ما يدل على أم 

 إىل غري ذلك، أما آء السميروننا، ويف آخر إن األرواح على ميني ومشال آدم يف
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ي املنامية وهي جزء من الوحي فحدثْ عن البحر وال حرج، وظالم آئاملر
الذنوب حيجبنا عما ينكشف ألهل التقوى على تفاوٍت بينهم يف االنكشاف، 

ويف . اخل...لكننا لظالم أنفسنا: اخل،  وبيِت...أيروننا: وهو ما أردت ببيِت
، وكثافة )كة يف الطرقات ئاحلال لصافحتكم املآللو بقيتم على تلكم : ( حديث

فمنا من هو يف حكم األعمى، ومن هو يف حكم : احلجاب والظالم تتفاوت
نسأل اهللا سبحانه أن يغفر لنا، وأن يرمحنا، وأن يساحمنا، وأن يعفو عنا . األعشى

 .رنا وخيتم لنا برضوانه آمنيآئوأن يتجاوز عنا وأن ينور قلوبنا وبص
 كان الربزخ أهم من املوت وما قبله فإنه أهون مما بعده؛ ألن له هذا وإذا

&tΠöθاية هي بداية ملا هو أشد وأفضع أال وهو احلشر والنشر،  tƒ ÏŠ$uΖãƒ ÏŠ$oΨ ßϑ ø9$# 

ÏΒ 5β% s3 ¨Β 5=ƒ Ì� s% ^]من حتتهم، أو من منابت شعورهم، يسمع من : ، قيل]٤١: ق
املتقطعة، واللحوم املتمزقة، والشعور أيتها العظام البالية، واألوصال : كل شعرة

tΠöθ&، آءاملتفرقة إن اهللا يأمركُن أن جتتمعن لفصل القض tƒ ÚY¤)t± n@ ÞÚö‘F{ $# 

öΝ åκ÷]tã % Yæ#u�Å  ^]٤٤: ق[& öΝ åκ̈Ξ r( x. 4’n<Î) 5=ÝÁ çΡ tβθ àÒ Ïùθ ãƒ ^]٤٣: املعارج[ ،&tΠöθ tƒ 

ãβθ ä3 s? â !$yϑ ¡¡9$# È≅ôγçRùQ$$x. ∩∇∪  ãβθä3 s?uρ ãΑ$t6 Ågø:$# ÇôγÏèø9$% x. ∩∪  Ÿωuρ ã≅t↔ó¡ o„ íΟŠÏΗxq 

$VϑŠÏΗ xq ^]ا فال يسأله عن حاله؛ ألن لكل ]١١ - ٨: املعارجأي يبصر بعضهم بعض ،
tΠöθ&امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه  tƒ ”� Ïÿtƒ â ö�pRùQ$# ôÏΒ Ïµ‹Åz r& ∩⊂⊆∪  Ïµ ÏiΒé&uρ Ïµ‹ Î/ r&uρ ∩⊂∈∪  

Ïµ ÏFt7 Ås≈ |¹ uρ ÏµŠÏ⊥t/ uρ ∩⊂∉∪  Èe≅ä3 Ï9 <› Í�ö∆$# öΝ åκ÷]ÏiΒ 7‹Í× tΒöθ tƒ ×β ù' x© ÏµŠÏΖøóãƒ ^]٣٧ - ٣٤: عبس[. 
وكيف ال يذهل وينشغل بنفسه وقد حِملَِت األرض واجلبال فدكتا دكة 

ÏM¤)t±Ρ$#uρ â&: واحدة كما قال رب العزة القهار، وامللك اجلبار !$yϑ ¡¡9$# }‘ÏSsù 
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7‹Í× tΒöθ tƒ ×πuŠÏδ#uρ ∩⊇∉∪  à7n=yϑ ø9$#uρ #’n? tã $yγÍ←!% ỳ ö‘r& 4 ã≅Ïϑ øts†uρ z̧ ó� tã y7În/ u‘ öΝ ßγs%öθ sù 7‹Í× tΒöθ tƒ 

×π uŠÏΖ≈ oÿsS ∩⊇∠∪ 7‹Í× tΒöθ tƒ tβθ àÊt� ÷èè? Ÿω 4’s∀øƒrB óΟ ä3ΖÏΒ ×π uŠÏù% s{ ∩⊇∇∪ $̈Βr' sù ôtΒ š† ÎAρé& 

… çµ t7≈tG Ï. Ïµ ÏΨŠÏϑ u‹ Î/ ãΑθ à)u‹ sù ãΠäτ !$yδ (#ρâ t� ø%$# ÷µ u‹ Î6≈ tFÏ. ∩⊇∪ ’ÎoΤÎ) àMΨ uΖsß ’ÎoΤr& @,≈n=ãΒ ÷µ u‹Î/$|¡ Ïm 

∩⊄⊃∪ uθ ßγsù ’Îû 7π t±ŠÏã 7π u‹ ÅÊ#§‘ ∩⊄⊇∪ ’Îû >π̈Ψ y_ 7π uŠÏ9% tæ ∩⊄⊄∪ $yγèùθ äÜè% ×π u‹ ÏΡ#yŠ ∩⊄⊂∪ (#θ è=ä. 

(#θ ç/ u�õ°$#uρ $O↔ÿ‹ ÏΨ yδ !$yϑ Î/ óΟ çFøÿn=ó™r& † Îû ÏΘ$−ƒ F{ $# Ïπu‹ Ï9$sƒø:$# ∩⊄⊆∪ $̈Βr&uρ ôtΒ u’ÎAρé& …çµ t7≈ tG Ï. 

Ï& Î!$yϑ Ï± Î0 ãΑθ à)uŠ sù Í_tFø‹ n=≈ tƒ óΟ s9 |Nρé& ÷µ uŠÎ6≈ tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟ s9uρ Í‘÷Šr& $tΒ ÷µ u‹Î/$|¡ Ïm ∩⊄∉∪ $pκtJ ø‹ n=≈ tƒ 

ÏMtΡ% x. sπ u‹ ÅÊ$s)ø9$#  ^  ،أي يا ليتين مل أبعث &!$tΒ 4o_øî r& Íh_tã ÷µ u‹ Ï9$tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7n=yδ Íh_tã 

÷µ uŠÏΖ≈ sÜù=ß™ ∩⊄∪ çνρä‹è{ çνθ�=äósù ∩⊂⊃∪ ¢Ο èO tΛÅspgø:$# çνθ �=|¹ ∩⊂⊇∪ ¢Ο èO ’Îû 7' s#Å¡ ù=Å™ $yγãã ö‘sŒ 

tβθ ãèö7 y™ % Yæ#u‘ÏŒ çνθ ä3 è=ó™$$sù ∩⊂⊄∪ … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Ÿω ßÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÉΟŠÏà yèø9$# ∩⊂⊂∪ Ÿωuρ �Ù çts† 

4’n? tã ÇΠ$yèsÛ È Å3 ó¡ Ïϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ }§øŠn=sù çµ s9 tΠöθ u‹ ø9$# $uΖßγ≈ yδ ×ΛÏΗxq ∩⊂∈∪ Ÿωuρ îΠ$yèsÛ �ωÎ) ôÏΒ 

&,Î#ó¡ Ïî ∩⊂∉∪ �ω ÿ… ã& é#ä. ù' tƒ �ωÎ) tβθ ä↔ÏÜ≈ sƒø:$# ∩⊂∠∪ Iξ sù ãΝ Å¡ ø%é& $yϑ Î/ tβρç�ÅÇö6 è? ∩⊂∇∪ $tΒuρ Ÿω 
tβρç�ÅÇö6 è? ∩⊂∪ …çµ ¯ΡÎ) ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™u‘ 5Οƒ Ì� x. ∩⊆⊃∪ $tΒuρ uθ èδ ÉΑöθ s)Î/ 9� Ïã$x© 4 Wξ‹Î=s% $̈Β 

tβθ ãΖÏΒ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿωuρ ÉΑöθ s)Î/ 9Ïδ% x. 4 Wξ‹Î=s% $̈Β tβρã� ©. x‹s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒ Í”∴s? ÏiΒ Éb> §‘ t ÏΗs>≈ yèø9$# 

öθ& أي مل يتقوله رسولنا الكرمي وال افتراه علينا،  ^  s9uρ tΑ§θ s) s? $oΨ ø‹ n=tã uÙ ÷èt/ È≅ƒ Íρ$ s%F{ $# ∩⊆⊆∪ 

$tΡõ‹s{V{ çµ÷ΖÏΒ È Ïϑ u‹ ø9$$Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $uΖ÷èsÜs) s9 çµ÷ΖÏΒ t Ï?uθ ø9$# ∩⊆∉∪ $yϑ sù Ο ä3ΖÏΒ ôÏiΒ >‰tnr& 

çµ ÷Ζtã t Ì“ Éf≈ ym ∩⊆∠∪ … çµ̄ΡÎ) uρ ×ο t� Ï. õ‹tFs9 t É)−G ßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∇∪ $̄ΡÎ) uρ ÞΟ n=÷èuΖs9 ¨β r& Ο ä3ΖÏΒ t Î/ Éj‹s3 •Β 

∩⊆∪ … çµ ¯ΡÎ) uρ îο u�ô£ yss9 ’n? tã t Í� Ïÿ≈ s3 ø9$# ∩∈⊃∪ … çµ̄ΡÎ) uρ ‘, y⇔s9 È É)u‹ ø9$# ∩∈⊇∪ ôxÎm7 |¡ sù ËΛôœ $$Î/ 

y7În/ u‘ ÉΟ‹Ïà yèø9$# ^]٥٢ - ١٦: احلاقة[. 
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ــوف أُ  ــت أين ســ ــا وعلمــ ــر ثانيــ  نشــ

 
ــان   ــيقني ومنتـــــهى اإليقـــ ــم الـــ  ِعلْـــ

 جســــمي ومــــا حيويــــه أَشــــهد أن يل  
 

 حشــــرا بــــنص  العقــــل والقــــرآن    
ــدي ومــــا فيــــه َألشــــهد أنــــه       جســ

 
 ســــــيعيده مــــــن زانــــــين ِببنــــــاين    

  ــن ــار مـ ــدِني بالســـمع واإلبصـ ــن مـ  مـ
 

 بالعقـــــل كـــــرمين ونطْـــــِق لســـــاين 
     ــادر ــدٍم وجــودي ق ــن ع ــن صــاغ م م 

 
ــاض للبنيـــــــان    ــع األنقـــــ  أن جيمـــــ

 مـــن صــــاغ مــــن عــــدٍم كيــــاين أَوالً  
 

ــان    ــادِة اجلثمـــ ــأِن إعـــ ــِونْ بشـــ  أَهـــ
ــنفٍس كُلُّنــــــا     ــا خلْقُنــــــا إال كــــ  مــــ

 
ــواين   ــا بثـــــــ ــإذا أراد أعادنـــــــ  فـــــــ

  


ــاملراد هـــــو اإلرا    ــل ال ثـــــواينَ فـــ  بـــ

 
 دةُ إنْ هـــــِديت ملـــــا إليـــــه هـــــداين   

ــرد ال   ــاهللا فــــ ــلُّ وال يحـــــــ فــــ   يِحــــ
 

ــزا   ِذي شـــؤونُ الفـــاين . ــــل وال يجـ
ــٍة فينـــــا تشـــــامخ فهمهـــــا    كـــــم آيـــ

 
 عــــن فَهــــِم بقْــــراٍط وعــــن لقمــــان   

ــه الـــ      ــلَّ حكيم ــوت ج ــن امللك ــا أتق  م
 

ــان     ــنن األفنـــ ــديع مفـــ ــصمد البـــ  ــــ
  يبآءجــلَّ الــذي ِمــن محــض عــدٍم جــ 

 
ــاين    ــوِد كســ ــفةَ الوجــ ــدرٍة صــ  وِبقُــ

ــىت يشــا اخلــالق مــن      وك  ــا يشــا وم  م
 

 ِمـــن ســـابق العـــدم القـــدمي براِنـــي      
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ـــتـــركييبســـيعيد    كمـــا قـــد كـــان للـ
 

ــان    ــه وشـــــهادِة اإلمكـــ  أحـــــرى بـــ
ــذرات أو    ــادِم الـ ــم تقـ ــك زعـ  دع عنـ

 
ــذيان    ــذا مــــن اهلــ ــدم الثبــــوِت فــ  ِقــ

ــادم الــــ    ــم تقـ ــذيان زعـ ــة اهلـ ــن لوثـ  مـ
 

ــدثان     ــِب ذي احلـ ــذرات ال التركيـ  ــ
ــه    ــبيل لدفعـــ ــاقض ال ســـ ــذا التنـــ  هـــ

 
ــان   ــِة الفَهمــ  )١(أبــــدا لــــدى الدراكــ

ــو  ــاد أو القصــ ــد  ذاك وذا العنــ  مل يعــ
 

ــان      ــل بيـــ ــا لكـــ ــا رغمـــ  ر أو اإلبـــ
ــرر يف العقـــول ويف األصـــو    ومـــن املقـ

 
 ِل  حــــدوثُ غــــِري اخلــــالق الــــديان 

 

ادة مل يكن توضيحه أن التسليم حبدوث التراكيب يستلزم التسليم حبدوث املادة؛ إذ لو قَدمت امل) ١(                                                             
األول يستلزم ، بد من مؤثر للتركيب احلادث؛ ضرورةَ احتياج األثر إىل مؤثر فهو  إما املادة أو غريها 

وإن تقدمت العلة ، قدم التراكيب؛ ألن ما وجب للذات ال يتخلف عنها فهو مقارن هلا يف الوجود
ويستلزم أيضا انتفاء البسيط ، ب حكما فالوجود متقارن وذلك ينايف ما اتفق عليه من حدوث التراكي

الذي ادعوا تركيب املركبات منه وهو اهليوىل والصورة  اللتان زعموا أما عرضان بسيطان حل 
والثاين وهو أن املؤثر غري املادة إن كان مقارنا موِجبا لزم قدم .أحدمها يف اآلخر فتحيزا فصارا جسما

وإن ، وأيضا حيتاج إىل خمصص له بالتأثري دون املادة ، التركيب؛ ألن ما وجب للذات ال يتخلف عنها 
وإن تقدم على املادة ، تأخر كان حادثا كالتركيب ورجع الترديد يف حمدثه كما يف حمدث التركيب 

ذكرهم للهيوىل : وأقول، انتهى باختصار من العصمة عن الضالل للجالل . كان ذلك معىن حدوثها 
فما أشهد اُهللا أحدا من خلقه كيف فعل ، ريق إىل العلم به والصورة جمرد احتمال وتصور ال ط

Β öΝ̈$!&:بقوله سبحانه. سبحانه åκ–E‰uηô© r& t,ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$#uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝÍκÅ¦ àÿΡr& ^ ]الكهف :

٥١[ (*). 
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ــه    ــود لذاتـ ــب الوجـ ــذي وجـ ــو الـ  فهـ
 

ــن إم زأَ  ــلَّ عـــ ــز وجـــ ــانالً وعـــ  كـــ
ــلَّ كفَّــــ      ــم كُـ ــي أحجـ ــا العقلـ  ودليلنـ

 
ــوان     ــوِن واألكـــ ــلَ الكـــ ــاٍر دليـــ  ــــ

 لـــوال قضـــى مبعادنـــا مـــا كـــان تكليــــ 
 

 ــــــــف وال كنـــــــا  وال الكونـــــــان 
ــالَّ الَ والَ    ــت كَـــ ــات بِريـــ ــا للمـــ  مـــ

 
ــدان    ــابه الضـــ ــيش شـــ ــري عـــ  لقصـــ

ــا مث يف الـــــــ    ــدم برانــــ ــن عــــ  اُهللا مــــ
 

ــاين    ــيم البـــ ــيرنا احلكـــ ــوار ســـ  أطـــ
  آد ريب بـــــــــدؤنا ومعادنـــــــــامـــــــــا 

 
ــان   ــوير ال النقصــــ ــا التطــــ  لكمالنــــ

 مــا شــذ شــيٌء مــا عــن اإلحكــام يف      
 

ــان    ملكوتــــــــك اللــــــــهم واإلتقــــــ
ــا وال   ــا عبثـــــــ ــا ذَرةً كونتهـــــــ  مـــــــ

 
ــاين     ــذوا برهـــ ــوا خـــ ــا وال هلـــ  لعبـــ

 ومــــن احملــــال وجــــود خملــــوق خــــال 
 

ــِم الشــان     ــرت وعظْ هــة ب ــن حكم  ع
ــام واإلحســــ   ــد واإلحكــ ــناجلــ  ان مــ

 
ــوان    ــابع األكــ ــود وطــ ــع الوجــ  طبــ

ــه   ــله ونعيمــــــ ــا يف فضــــــ  وخلودنــــــ
 

ــان   ــانني ال برهــــــــــ  أوىل بربهــــــــــ
ـــ       ودوامــــه اَألولَــــى فمــــن غــــري ممـــ

 
 ــــــنوٍن مفـــــاد الوصـــــف باملنـــــان    

 ومفـــــــاد آيـــــــات اخللـــــــود وإمنـــــــا 
 

ــريان    ــل للحـــ ــم العقـــ  بينـــــت حكْـــ
 ومـــــــــدلِّالً أن املعـــــــــاد ضـــــــــرورة 

 
 مئنـــــــان  لرجوحـــــــه وزيـــــــادِة اط  

ــا     ــاملُ فاملعــــ ــا التظــــ ــا فيهــــ  وحياتنــــ
 

 د ضــــــرورةٌ للعــــــدل واإلحســــــان  
 نـــــا بالفعــــــل قبــــــل خلودنــــــا آؤوفن 

 
ــ    يف اإلمكــــــان آءأوىل مــــــن اإلبقــــ

ــا وفن  ــا آؤفوجودنــــــ ــا ومعادنــــــ  نــــــ
 

ــان    فخلودنــــــــا يف غايــــــــة اإلتقــــــ
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ــأن فعالـــــه    ــولُنا حكمـــــت بـــ  وأصـــ
 

 لـــن تعـــدو املوصـــوف بالرجحـــان      
ــة   ــك األدلــــ ــةٌ تلــــ ــةٌ آيــــ  أو حكمــــ

 
ــاين    ــو ميـــــ ــاِن وهـــــ ــةُ اإلميـــــ  مينيـــــ

جديرة بلفت نظر القارئ إليها لقوة " نص العقل"االستعارة بالكناية يف  
أول املنظومة يف بيتني " أشهده"مناسبتها، وكذلك االستعارة املكنية التبعية يف 

تشبيها للمعقول باحملسوس، وارتفاعا به إىل درجة " اعلم"حيث جِعلَت مكان 
ص القرآين واملشاهدة بالعني اجلارحة، فقد أضمر تشبيه الداللة العقلية بالداللة الن

احملسوسة بالعني وبالنص القرآين الكرمي، ومل يذكر شيء من أركان التشبيه، 
ودلَّ عليه بشيء من لوازم السمعي القاطع وهو النص هنا، وبشيء من لوازم 

االستعارةَ يف الفعل االستعارةُ يف وهو الشهادة، مث تبعت " أشهده"احملسوس يف 
املصدر مؤكدا ا حتصيل الداللة العقلية لعني اليقني الذي حيصل باملشاهدة 

 .وبكالم اهللا جل جالله
واألدلة السمعية القطعية على حشر األجساد مبثوثة يف مواضع كثرية من 

'�ω Ïµ‹Ï?ù&الكتاب العزيز الذي  tƒ ã≅ÏÜ≈ t7 ø9$# .ÏΒ È÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ Ïµ Ïÿù= yz ^]فصلت :

“÷yŠ#yŠ &، فلم أضف إليه الدليل العقلي حلاجة املؤمن إىل ذلكم كال، ولكن]٤٢ tƒ uρ 

t Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u $YΖ≈ uΚƒ Î)   Ÿωuρ z>$s?ö� tƒ t Ï% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3 ø9$# ^]وقد قال ]٣١: املدثر ،
tΑ$s% öΝ&: احلق جل جالله لعبده وخليله عليه السالم s9uρr& ÏΒ÷σ è? ( tΑ$s% 4’n? t/ Å3≈ s9uρ 

£Í≥yϑ ôÜuŠÏj9 É< ù=s% ^]مث حلاجة الكافر الذي ال يؤمن بالسمع وال ]٢٦٠: البقرة  ،
 .يعترف به، وحملاجة الشاك الذي ال يطمئن به وال تسكن نفسه
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ن عقولنا يف موضوعها يف عدد من آئه القطعة السالفة دفذوقد أثَرت يف ه
ل بيت منها حقيق بالتأمل طويالً، وأوفيت البحث حقه حبيث ال األبيات، ك

رون من كامل األبيات بإمعان كامل حىت حيصل هلم اليقني احلاصل آئينتهي احل
لنا ببعث اهللا لألجساد، وسأزيد وضوح األبيات بوضوح يف هذا املنثور لبعضها 

 .ليتم وضوح على وضوح
الً من القدرة على اختراعه القدرة على إعادة شيء أهون عق:  فأقول

ه ألول مرة، وقد ابتدع البديع سبحانه تأليف املادة وتركيبها، وهذا على آئوابتد
 فيه فإن اهللا ابتدع املادة آءالتنازل  للشاك واخلصيم املبني، أما احلق الذي ال امتر

ني ابتداعا وخلقها من العدم احملض مث أَلَّفَها، فلنبق على تنازلنا للخصيم املب
وإذا كان قد قَدر على : ولنجِري كالمنا معه يف حدود ما يسلم هو به فنقول

؛ فأيسر من ذلك آءنا، وركبنا وصورنا يف األرحام  كيف يشآئتأليف أجز
هذه واحدة هداك اهللا وإياي . نا مرة أخرىآئوأهون عليه أن يعيد تركيب أجز

 . السبيلآءسو
ر أن اإلتقان يف الصنع واإلحكام  أمجع أهل النظر، ممن آمن وكف:ثانيا

ن مما جل ودق، وأن النظام مسيطر سيطرة تامة يف آئاملتناهي مشل كل ك
جزيئات ا لذرة وما دوا، فما بالنا مبا هو أكرب، وسيادةُ النظام والقوانني الدقيقة 

 العبث مطلقا يف كل آءنات من الفوضى مطلقًا، وانتفآئاحملكمة املهيلة، وخلو الك
yì÷Ψ&ه عقال وعادة وجتربة يف املستقبل أيضا، آئ دليلٌ على انتف- كان ما قد ß¹ 
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«!$# ü“Ï% ©!$# zs)ø?r& ¨≅ä. > óx« ^]و ]٨٨: النمل ،&ü“Ï% ©!$# z|¡ ômr& ¨≅ä. >óx« …çµ s)n=yz ^
Ÿω ß§ôϑ&: ، وإىل هذا أشارت آيات كثرية منها]٧: السجدة[ ¤±9$# Èöt7 .⊥tƒ !$oλm; β r& 

x8 Í‘ô‰è? t� yϑ s)ø9$# Ÿωuρ ã≅ø‹ ©9$# ß, Î/$y™ Í‘$pκ̈]9$# 4 @≅ä. uρ ’Îû ;7n=sù šχθ ßst7 ó¡ o„ ^]٤٠: يس[ ،
فلو مل يقض اهللا سبحانه برجوعنا إليه، مث يبعثنا وخيلدنا لكان خلقنا عبثا وهلوا 
ولعبا تعاىل اهللا عنها علوا كبريا، وكان منافيا لصفاِت حكيم وغين ورمحن بل 

 : هذا بيتوكرمي وغريها، وقد أشار إىل
 لوال قَضى ِبمعاِدنا ما كَـان تكْــ       

 
 ــــــِليف وال كُنـــــا وال الكَونـــــانِ   

 :وبيت  
ــات  ــا للم ــالَّ الَ والَ م ــت كَ ِريب  

 
ــِري عــــيش شَِــــابه الضــــدان      لقصــ

 تبعا للغرض من خلق املكلفني مبعرفته آءألن الغرض من خلق الكونني ج 
ا حلياة نسعد فيها ونشقى ونالبس النعم واألمل وعبادته فال يقبل العقل أن خيلقن

والعافية والسقم مث يفنينا إىل األبد وهو غين عن خلقنا أوالً، وعن جترعنا 
للمكاره، كَالَّ ما كان اهللا ليخلقنا هلذا؛ وإمنا خلقنا للخلود يف فضله وإحسانه، 

ة، بل كل وما ثَمةَ ِمن شاهد يدل على أن اهللا خلق هذه احلياة وجعلها غاي
 .الشواهد تشهد على أا وسيلة وممر إىل دار أخرى هي الغاية

 وقد نبهنا اهللا إىل هذا وأنه حكيم ال يعبث وال يلعب، وغين ال حيتاج إىل 
خلقه مطلقا، وتفنن القرآن الكرمي يف إيصال هذا الشأن إىل عقولنا وتغذية 

óΟ&: أفهامنا كقوله جل شأنه çFö7 Å¡ yssùr& $yϑ ¯Ρr& öΝ ä3≈ oΨ ø)n=yz $ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρr&uρ $uΖøŠs9Î) Ÿω 
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tβθ ãèy_ö� è? ^]و]١١٥: املؤمنون ،&$tΒuρ $oΨ ø)n=yz u !$yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ t Î7 Ïè≈ s9 

∩⊇∉∪ öθ s9 !$tΡ÷Šu‘r& β r& x‹Ï‚−G ¯Ρ #Yθ øλm; çµ≈tΡõ‹ sƒªB̂ω ÏΒ !$̄Ρà$ ©! β Î) $̈Ζà2 t,Î#Ïè≈ sù ^]١٦: آءاألنبي 

كما نعلمه من النحاة حرف امتناع المتناع إذا مل يكن " لو"لمة ، وك]١٧ -
 .للجواب سبب سوى الشرط كما أوضحه األزهري على قواعد ابن هشام

ر اآليات اليت نفَِت العبثَ واللهو باملنطوق وباملفهوم، آئومثل هذه اآلية س
لة اللزوم أو  تارة، وبدالآءوأثبتِت اِجلد باملنطوق وباملفهوم، وبداللة االقتض

 %ô‰s&: التضمن أخرى، وكم من آية كرمية نبهتنا إىل اجلد، واإلحكام مثل آيات

yxn=øùr& tΒ $yγ8©. y— ^]٩:الشمس[ ،&ô‰s)s9uρ $oΨ ø)n=yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ & ÏÛ ∩⊇⊄∪ 

§Ν èO çµ≈ oΨ ù=yèy_ ZπxÿôÜçΡ ’Îû 9‘#t� s% & Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO $uΖø)n=yz sπ xÿôÜ‘Ζ9$# Zπ s)n=tæ $uΖø)n=y‚sù sπ s)n=yèø9$# 

Zπ tóôÒ ãΒ $uΖø)n=y‚sù sπ tóôÒ ßϑ ø9$# $Vϑ≈ sà Ïã $tΡöθ |¡ s3 sù zΟ≈ sà Ïèø9$# $Vϑ øtm: ¢Ο èO çµ≈ tΡù' t±Σr& $̧)ù=yz 

t� yz#u 4 x8 u‘$t7 tFsù ª!$# ß|¡ ômr& t É)Î=≈ sƒø:$# ∩⊇⊆∪ §Ν èO / ä3 ¯ΡÎ) y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ tβθ çFÍh‹ yϑ s9 ∩⊇∈∪ ¢Ο èO 

ö/ ä3 ¯ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# šχθ èW yèö7 è? ^]فقد شرح اهللا لنا األطوار اليت ]١٦ - ١٢: املؤمنون ،
: مرت ومتر بنا، وقصة اإلنسان من البداية إىل النهاية، واملراحل اليت تنقَّلَ ويتنقل

ع، ففيها من ساللة، إىل نطفة، إىل مضغة، إىل جنني، إىل مولود، إىل طفل، إىل يا
 .ل، إىل شيبة، إىل هرم، إىل موت إىل بعثإىل شاب، إىل كه

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)١٥٨(  

وكما أن املراحل كلها معلومة باملشاهدة لنا تنقُلُنا من طور إىل طور 
ولكنها جادة، وحمكمة، ومتقنة مل يبق منها إال أخرى املراحل، فإننا عند النظر 
يف إتقان ما مضى وما عِلم نعلم أن آخر األطوار هو طور الكمال والوصول إىل 

 :لغاية ال النقص وهو البعث فاخللود، وهللا در بن دريد إذ يقولا
 مــــن قــــاس مــــامل يــــره مبــــا يــــرى 

 
ــأى    ــا نـــ ــه مـــ ــدنو إليـــ ــا يـــ  أراه مـــ

إنَّ ما شاهدمتوه كاف يف اقتناعكم : وكأنه جل وعال يف عظموته قال لنا 
مبا مل تشاهدوه فهو دليل بالفحوى عليه، ويف ذلك يقول أمري املؤمنني علي كرم 

 ". ما ازددت يقيناآءلو كشف يل الغط: " اهللا وجهه
:   قولُه تعاىل-وِمن لَفِْت األنظاِر إىل أنَّ ما ظهر دليلٌ على ما أضمر وبطن 

&§øŠs9r& y7Ï9≡sŒ A‘Ï‰≈ s)Î/ #’n? tã β r& }‘Å↵ øtä† 4’tA öθ pRùQ$# ^]وقوله،]٤٠: القيامة: &ßÄôv ä†uρ uÚö‘F{ $# 

y‰÷èt/ $pκÌEöθ tΒ 4 y7Ï9≡x‹x. uρ šχθ ã_t� øƒéB ^]وهو املشار إليه بقويل]١٩: الروم ،: 
 اُهللا ِمـــــن عـــــدٍم برانـــــا مث يف الْــــــ

 
ــاين    أَطــــــوار ســــــيرنا احلكــــــيم البــــ

 صدق اهللا، وسبحانه وحبمده، فإن ما نشاهده ونلمسه وحنسه جبميع  
مداركنا وحواسنا الظاهرة والباطنة من إحكام وإتقان وإحسان وامتنان وانتظام 

  -ل اليت ال حتصى وال حييط ا تصور وال خيال ئأي شيء من هذه الدآليف 
فإنه كاف يف الداللة على اهللا وعلى كماله وتعاليه عن العبث واللهو واللعب 

 بوصفنا بالغفول واإلعراض آءاليت هي من شأننا، ولعل افتتاح سورة األنبي
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šχθ&:  بقولهواللعب واللهو والظلم وسوء التقدير والفهم املعرب عنها è?ù' tFsùr& 

t� ósÅb¡9$# óΟ çFΡr& uρ šχρç�ÅÇö7 è? ^]والتعقيب يف كل شيء ؛، مث تعقيب ذلك]٣: آءاألنبي 
tΒuρ $oΨ$&: حبسبه بقوله تعاىل ø)n=yz u !$yϑ ¡¡9$# uÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ $yϑ åκs]÷� t/ t Î7 Ïè≈ s9 ^]آءاألنبي :

ليه وما هو عليه، وفيه  ، لعل من املراد لرب العباد أن نقارن بني ما حنن ع]١٦
 .من أنواع البديع التضاد

وإذا جتلت لنا قدرة اهللا على بدِئنا وهو األشق يف الشاهد، فلم يؤده، جتلت 
لنا أكثر قدرته على إعادتنا؛ ألنه أخف وأيسر، على أن األمرين بالنسبة للقدير  

لنا؛ ألننا قادرون ، إمنا خيتلف املقدور يسرا وعسرا بالنسبة آءسبحانه على سو
بقدرة ال قادرون لذواتنا ، كما أن تطويرنا هو من أدىن إىل أعلى ال العكس؛ 
فهو إذن لكمالنا ال لنقصاننا؛ ألن النقصان نقْص يف الكمال ال يليق بذي 

Ο¢&: اجلالل، وال يشكل عليك مثل قوله تعاىل èO Ÿ≅yèy_ .ÏΒ Ï‰÷èt/ ;ο §θ è% $Zÿ÷è |Ê 

Zπ t7 øŠx©uρ ^]ا وسيلة ال ]٥٤ :الرومهذا بالنسبة حلياة الدنيا وهي بأسرها فانية أل ،
غاية، فالضعف فيها بعد القوة مل خيل من احلكمة إذ هو مؤقت، وهو رمحة وأي 
رمحة، حلمله للعبد على تاليف الرجوع إىل اهللا من فُرطَاِته يف ِسن الشباب 

ة يف املاضي؛ فإنه ا عن حكموالغرور ، وكما يستحيل وجود أي خملوق خالي
 .يستحيل مستقبال؛ إذ ال تأثري للزمان مطلقا
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 على انقطاعه عقال، مث استطردت أَولَِويةَ خلودنا يف فضل اهللا وإحسانِه
β¨&: وبرهانه األعظم النقلي مثل قوله تعاىل Î) #x‹≈ yδ $oΨ è%ø— Ì� s9 $tΒ … çµ s9 ÏΒ >Š$xÿ̄Ρ ^

عقلي ونقلي ال برهان واحد؛ كل : رهانانوغريمها، فهما ب) وخالدين(، ]٥٤: ص[
منهما كاٍف مبفرده إلثالج الصدر بربد اليقني، يضاف إىل ذلكم أن وصف اهللا 

 .ه احلسىن يقضي بذلكمآئباملنان احلنان وغريمها من أمس
ملاذا مل يعِفنا اُهللا عن العبور باحلياة : لآؤ مث استشعرت ما قد يعن من التس

نا قبل آءياة اخللود رأسا؟  وأجبت بأن حكمة اهللا اقتضت إفنالدنيا وخيلقنا حل
اخللود لتخرج القدرة عليه من الكُموِن إىل الظهور كما خرجت قدرته على 
إجيادنا بالفعل من القدرة باإلمكان فقط إىل القدرة بالفعل، وهذا حق له تعاىل 

 منه أن نستحق مضاف إىل ما اقتضته احلكمة من التكليف، وسره العظيم الذي
 ما قاسيناه يف الدنيا من تعبها آءاخللود استحقاقا ال جمرد تفَضٍل علينا به وذلك لق

ونصبها فتبارك اهللا خري احلاكمني وأحكم احلاكمني، وله احلمد كما جيب، 
 .ما بدوامهآئوكما حيب د

  -  كامنةً، وأنعم علينا رأسا باخللود يف إنعامهآءولو ظلت قدرته على اإلفن
 هو األوىل آءه؛ بل لكان اإلفنآئملا امتنع قطع اخللود، وملا كان أوىل من إفن

للخروج من اإلمكان إىل الفعل؛ إذ هو حق له سبحانه، وال حق لنا يف اخللود 
يتعارض مع حقه، ولو فرضنا حماال التعارض لكان حق اهللا هو األوىل؛ فأنعم 
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مد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي دة القيمة، واحلآئالنظر وأمعنه يف هذه الف
 .لوال أن هدانا اهللا

مث عززت ما تفيده آيات اخللود بأن املعاد ضرورة وذلك لرجوحه على 
عدمه وجللب املزيد من الطمأنينة للمؤمنني بذكر أرجحيته؛ وألن هذه احلياة 

ان وهو مليئة بالتظامل فال بد من املعاد للتناصف، واألعواض، والثواب، واإلحس
 .التفضل الرباين مبا يزيد على االستحقاق كما وعد من ال خيلف امليعاد

 مث لوحت بلؤلؤة األصول، وواسطة عقد املعقول اليت تبارت فيها عبقريات 
الفحول، تلك قاعدة الرجحان وأن اهللا ال يفعل إال األصلح واألرجح، وهو حق 

 :ما عليه غبار، فقل ملن حار
 الشــمس مــن قــد تنكــر العــني ضــوَء

ــٍد  رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــقَمِ    ــاِء مــن س  وينكــر الفــم طعــم امل

: واملقدار الذي ال حيسن جتاوزه يف هذه اخلالصة فيما يتعلق ا هي قوهلم 
الرجحان هو الذي يدعو الفاعل، ويبعث على الفعل وهو املراد 

ويقابلها العبث وهو الفعل ال ِلداٍع أو ِلداٍع مرجوح، وأحسن منه ،باحلكمة
 : يار املرجوح أو املساوي، وهو يف حقه تعاىل حمال، وهذا توضيح للبيتاخت

   ــه ــأنَّ ِفعالَــ ــت بــ ــولُنا حكَمــ  جحـــانِ لـــن تعـــدوا املوصـــوف بالر    وأصــ
هذا وقد استطردت أثناء هذه القطعة اإلرادةَ اإلهلية حبسب ما اقتضاه 

الذات واألفعال، السياق، وقد اختلف فيها املتكلمون كاختالفهم يف صفات 
وحسبك للسالمة أن تؤمن أن اهللا مريد، وأن ما يريد أن يكون فهو يكون، وأن 
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قدرته على إجياد املراد ال حتتاج إىل الزمن، فالقدرة الربانية متمكنة من إجياد كل 
 آءأما إجياده لألشي. ما كان وما يكون يف ال زمن، وبعبارة أدق ال يف زمن

 أيام، والنبات واألجنة يف مدٍد مقدرة هلا وغري كالسموات واألرض يف ستة
  احلكمةَ القدرةُقاِبطَتذلك، فليس ذلك حلاجة القدرة إىل الزمن، ولكنه ِل

y7Ï9≡sŒ ã�ƒÏ‰ø)s? Í“ƒ&، ةَحجرمالْ Í• yèø9$# ÉΟŠÎ=yèø9$# ^]٣٨: يس[. 
ها، تم فَهم حدوث اإلرادة وال أزليكما ال خيفى أن إحداث املراد ال يستلز

وأزليتها ال تستلزم أزلية املراد، فإذا وقفت عند هذا فال أراك إال قد أخذت 
 .باألسلم وجنوت

ثواين قبلها مقفية البيت  وهي توهم : ت كلمةآءوقد ذكرا اضطرارا ملَّا ج
 .احلاجة للزمن فلزم رفع اإليهام ببيت بعده وجعلت له عنوانا ألمهيتها

وجود اهللا يف سياق احلشر؛ ألن اليقني هذا واستطراد بعض األدلة على 
باحلشر واحلساب فرع اليقني بوجود اهللا وصفاته، وثبوت احلشر يتوقف على 

 :ثبوته، فمن املستطرد دليل احلدوث يف بيت
ــلَّ كَفَّـــ     ــي أحجــم ك ــا العقل  ودليلُن

 
 ـــــــاٍر دليــــــلَ الكــــــوِن واألكــــــوان 

ث، وخالصته احملِدنات وجب وجود آئألنه إذا تقرر يف العقول حدوث الك 
ال خيلو عن أن يكون متحركا أو ساكنا، جمتمعا أو متفرقا، : أن كل جسم تراه

فإذا رأيته ساكنا مث حترك علمت أن ذلك السكون قد عدم، فإذا سكن بعد 
حتركه علمت أن احلركة اليت كان ا متحركا قد عدمت وخلفها سكون، فهذا 
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ذا حترك اجلسم بعده عدم السكون السكون األخري هو غري السكون األول، فإ
الثاين ووِجدت يف اجلسم حركة هي أيضا غري األوىل، فاحلركة والسكون إذًا 
يوجدان ويعدمان، وقبوهلما للعدم دليل أما حمدثان قابالن للعدم، ووجدنا مع 

ه عن وجود أحدمها حبيث يتعذر أن آئذلك حاجة اجلسم إىل أيهما، وعدم استغن
نهما معا، بل كلما ارتفع السكون حلت احلركة فيه والعكس، يوجد خاليا م

فلما كان اجلسم ال يوجد إال بوجود أحدمها فيه ومها حمدثان علمنا أنه حمدث 
 .مثلهما، وهكذا االجتماع واالفتراق فتأمل بإمعان

وعلمنا أيضا وحتما أن التغري من حركة إىل سكون أو العكس مفتقر إىل 
 .غريه وبغري فاعلاملرجح وأنه يستحيل ب

نات علمت ضرورة أنه البد هلا من حمدث آئوإذا عرفت حدوث الك
أحدثها الستحالة وجود أثر بدون مؤثر عقال؛ وهذا يف غاية الوضوح ملن كان 

 .له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 :وجوابنا على نفاة األعراض، ومحاة األغراض

ــيء   ــان شـ ــح يف األذهـ ــيس يصـ  ولـ
 

  إىل دليــــــــلإذا احتــــــــاج النــــــــهار 
أليس من العجب أن يفهم كل حيوان أنه ال بد من مؤثر ، فلو رمجت كلبا  

ما فإنه يهرب مذعورا يبحث عن الراجم ليفر منه، ولن جتد كلبا يظل يف آئن
ا ال يفهم له غرميهذه احلال مطمئنا لكي ا إال احلجر؛ فكيف يتبالد بعضنا عمد

وان بالنسبة إليه ذكي؟   وأن احلييقنع آخرين بأنه الغيب. 
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 تدريسي قبل سنتني لطلبة وكان يف يدي كتاب من أنفس آءوأثن
املخطوطات خطا وحجبا بالذُّهبِة والالَّز، وأنواع من املداد حنو تسعة خطوط 
كل صفحة، كل خط فاصل بينهما أدق من الشعرة مل خيتلف، واملؤلَّف من 

لو سألين : الً آئله قؤآحدهم مبا يناسب سل أؤآأجلِّ ما قرأنا، فأجبت على س
 من املؤلف؟  :إنسان عن هذه النسخة وقد هاله ما هالنا من روعتها فقال

ومن :  ، فضحك الطلبة والسامعون ضحكًا عاليا، مث سأل)١(حيىي عزيز: فقلت
ومن :فضحكوا أكثر ، فقال،العزي بابلي: حجبه هذا احلجب املعجز؟  فقلت

ولو سألنا حنن أمس عندما : عنبسة، فضحك اجلميع، فقلتعلي : الناسخ فقلت
مسعنا بانطالق أول صاروخ محل إنسانا إىل القمر عمن صنعه واخترعه ؟  
وعمن أطلقه؟  ومن صعد فيه؟  فأجابنا املسؤول ووزع هذه األمور على الثالثة 

ت ناآئإن اإلسناد إىل الصدفة للك: املذكورين، فأغرق الطلبة يف الضحك، فقلت
ا ومزحلِْه؛ ألن هلم أسفه وأسخف بكثري  وأكثر جمونا من اإلسناد إىل الثالثة الب

 .قدرةً  ووجودا وحياةً خبالف الطبيعة والصدفة فغاية يف سفه العقول

 .هذا واالثنان الذي بعده أمساء بلٍه عاصرهم املؤلف)  ١(                                                             
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نات، اللهم إال من آئوملا مل جتد العقول مهربا من التسليم بوجود اخلالق للك
لى قدميها أمام  تستطيع أن تستقر عخبطوا فقد ربوا بدعوى ال تغين، وال

  .العقل حلظة واحدة
تلك هي زعمهم الفاسد أن املادة قدمية، واملُحدثُ هو تركيبها فقط، 

إذا سلمتم حبدوث التراكيب فال بد من  :وفساد هذه النظرة ظاهر من قولنا
ب مؤثر للتركيب؛ لضرورة احتياج األثر إىل مؤثر باتفاق، فالتراكيب حتتاج ملرك

هلا، فإن كان التأثري من باب العلية بأن تكون املادة هي املؤثرة وجب قدم 
ها آئالتركيب؛ ألن املعلول البد أن يكون مقارنا لعلته يف الوجود كالشمس وضي

وال :  ما حولهآء كلما أنرنا املصباح أض؛ملا حوهلا، واملصباح ونوره ملا حوله
نارة علة، ووجود النور فيما حوله يتصور أن يتخلف النور عن اإلنارة؛ ألن اإل

 .معلول
 وقد بينوا أن الترتيب بني العلة واملعلول إمنا هو ذهين ال غري، أي ليس يف 
الوجود؛ ألن وجود كل منهما مقارن لوجود اآلخر، وعلى هذا يلزم أنه ال 

 .ط بل املادة قدمية، وتركيبها قدمي لقدمهاآئوجود للجزئيات والبس
ها وعدم تغريها، والواقع خالفه، آئ زعم قدمها عدم فن كما أنه يلزم من

وإن كان املُؤثِّر ليس علة لزم تقدمه على املادة وهو الفاعل املختار وهذا ما 
 :أشرت إليه يف بيت

ــادم الـــ      ــم تق عــذيان ز ــة اهل ــن لوث  ِم
 

ــِب ذي اِحلـــــدثان   ذرات ال التركيـــ
 

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)١٦٦(  

؛ فإمنا قالوا به ظنا ء أجآلآء فهو وإن كان قد قال به علمدم الثبوتفأما ِق
ق يتعلق به ككل صفة، واملراد غري النحوية، منهم أنه البد للعلم األزيل من متعلَّ

وظنوا لزوم تقدم املتعلَّق، وحيث إن املعلوم حدوثه فقد جعلوا له ثبوتا غري 
موجود؛ ففرقوا بني معىن ثبت ومعىن وِجد، وجعلوا التفرقة مصطلحا علميا هلم، 

 )١(الفرق بينهما يف املصطلح اللغوي، كما فعلوا حنوه بني القدمي واألزيلحيث 
واحلقيقة أنه ال يلزم من تعلق العلم باملعلوم ِقدم املعلوم كعلمنا باجلنة ال يلزم أن 
حيصل العلم ا حىت توجد، بل يوجد العلم ا وهي يف العدم، وكتصورنا للدنيا 

:  تصوره قبل  وجوده، كما يقال هلم أيضاوالعالَِم بعد ألف عام فإنه يصح
الثبوت عرض كالوجود ال يستقل أيهما بالوجود يف غري موجود، وال حمل هلما 
إال األجسام يف املخلوق،  وأنتم تقولون ذا، فكيف يصح ما زعمتم، وهذا 

 .جمرد تقريب ال أنه حمل النظر
لعقلية وبراهينها الصادعة هذا واعلم أيها القارئ ويا أيها الباحث أن األدلة ا

ال حيتاجها املؤمن إال ليزداد الذين آمنوا إميانا، وإال إلقناع الكافر املنصف 
املستعد لإلذعان للحق مىت وجده يف جانب مناِظِره، وإمنا حيتاجها العامل 
ليحاجج ا الكافر العنيد ليقطع شبهته، ويدحض حجة امللحدين، أو لتثبيت 

 .أي كان قبل الوجود الثبوت)  ١(                                                             
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ه على شفا جرف تزلزله لضعف فهمه شبهةَ الوسواس اخلناس، املؤمن الذي إميان
أو سحر بيان الكفور املبني؛ فإن من البيان لسحرا، فأما املنصف الفاهم مؤمنا 

را فإنه إذا أمعن نظره يف آيات اهللا البينات، وحججه آئكان أو كافرا أو ح
 أكثر السور الصادعات اليت أودعها كتابه الكرمي وترتيله العظيم، واستبطنتها

من القدرة، واحلكمة، والعلم : فيما يتعلق بوجود اهللا، ووحدانيته، ومجيع صفاته
 .وغريها

 وفيما يتعلق بعباده، وحاهلم، ومآهلم، وما يسعدهم، وما يشقيهم يف 
  رغصتسحاضرهم ومستقبلهم، فإن الناظر املنصف جيد يف كتاب اهللا سبحانه ما ي

 مع تبيانه كل تبيان، مع فارق عظيم وهو أن آيات بعده كل برهان، ويستسمج
اهللا كلما تليت بتدبر زادت التايل إميانا واستحسانا واستعذابا ورغبةً وإكبارا 

ق وغوامض ال تنقضي وال ترتف، وكلما عاودت تالوته زادك آئ لدقءواستجآل
شتمل علما وازددت له إعظاما وبه إعجابا، وكل دليل تطرقت إليه العقول قد ا

 .عليه كالم العليم اخلبري
 الكالم جزاهم اهللا خريا ما دونوا تلكم املؤلفات إال خدمة ملا يف آءوعلم

كتاب اهللا، وتفسريا ملقاصده؛ ألساليب وترتيب  يف االستدالل تقَرب ِمن فهمه، 
 آءوتقطع الطريق على املعاند واملغالط، فحدث مع األسف حتامل من بعض العلم

لذين خفي عليهم مقصدهم، واستغلق عليهم أسلوم؛ فانصدعت املؤمنني ا
وكان منهم من أجهد نفسه يف الغض من علم الكالم، ،اجلماعة وصارت حزبني
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والتحذير عنه وعن املتكلمني، وكاد بعض خصومهم أن يخرجهم من حظرية 
فَّريف علومهم، وجعلها من احملقرات بل ومن املنكرات، ون دهمنها اإلسالم، وز 

 خترج صاحبها عن آءومن املعلوم أن اللدادة يف اخلصام واجلدال واملر. جهده
ق  إال يف سلعته، واملؤمن مصد. غلو يف االعتسافاإلنصاف، وحتمله على ال

 .ومن جهل شيئا عابه
لذلك أنصحك أيها القارئ أن ال تعتمد ما تقف عليه من هذا القبيل، 

ك تؤهلك للغوص آءت أن ذهنك وفهمك وذكوانظر يف حال نفسك، فإن عرف
ق علم الكالم، وأنك ذو قدرة على إدراك احلق واحلقيقية، والصدِر من آئيف دق

بني الشبِه الدقيقة، وآنست من نفسك هواية للفن؛ فَخض يف حباره موفقا معانا 
 بإذن اهللا على شريطة أن تكون خملصا دينك هللا، وإال تكن كذلك ففي كالم اهللا
سبحانه غاية املطلوب، واحلاجة اليت يف نفس يعقوب، ولكن ال تنتقص مع ذلك 
علم املتكلم، وال تغض من شأم فتشارك من فَعلَ يف حرج أقحموا أنفسهم فيه 

oΨ$&: جعلهم اهللا أمجعني مبنه وفضله ممن قال فيهم جل جالله ôã t“ tΡuρ $tΒ ’Îû 

Ν Ïδ Í‘ρß‰ß¹ ôÏiΒ @e≅Ïî $ºΡ≡uθ ÷z Î) 4’n? tã 9‘ã� ß™ t,Î#Î7≈ s)tG •Β ^ ]٤٧: احلجر[
) ١(. 
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عة لإلمام آئلُ الروإن كان قد طال الكالم هذه اجلُمومما جيدر بنا ذكره هنا 
إيثار احلق على اخللق، فهي تقوم مقام : حممد ابن إبراهيم الوزير رمحه اهللا يف

 تدفع وِمن أنفع ما: "٦٠ و٥٩جملد كبري يف علم الكالم، قال رضي اهللا عنه ص
به احلرية أنه البد من لزوم احملارة يف العقول على كل تقدير، واإلسالم أقل 
احملارات من مجيع امللل الكفرية، وباإلسالم تندفع كلها وخترج العقول من 
الظلمات إىل النور، وانظر إىل هذا العامل احملسوس بالضرورة جتد احملارة العقلية 

ضرورة من احلدوث أو القدم، فالِقدم من حمارات الزمة لوجوده؛ ألنه ال خيلو بال
العقول، واحلدوث من غري محِدٍث من حماراا بل من حماالا، فاحملارات أقرب 
من احملاالت؛ ألن املمكن البعيد أقرب من املمتنع، وال ثالث هلذين األمرين إال 

 :اإلسالم، وإىل هذا أشار من قال
ــال  ــون حمـــــــ ــورة الكـــــــ  صـــــــ

  
ــق يف  ــةوهـــــــــي حـــــــ   احلقيقـــــــ

لكنه أخطأ يف تسمية احملارة حماال، فإن كانت احملارة الزمة لإلسالم فهي ملا  
عداه ألزم، فإن كان هذا اللزوم حقا فاحملارة حق؛ واحلق ال يستوحش منه، وإن 
كان باطال فالباطل حقيق بأال يستوحش من خشيته؛ ألنه الشيء حقيقة، فكيف 

ب قدميا أثبت العامل قدميا، ومن مل يثبت فمن مل يثبت الر: اخلوف من الشيء؟
به بال سبب، ومن مل آئه احلسىن بال سبب أثبت العامل بإحكامه وعجآءله أمس

يقبل اإلميان بالربهان والقرآن قَِبلَ الكفر بال قرآن وال برهان، وإىل هذا أشار 
 هذا اُهللا: لون حىت يقولواآءال يزالُ الناس يتس: ( حيث قال# رسول اهللا 
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 حينئذ؛ ألنه آء، وأَمرنا باالستعاذة واالنته)١ (! )خلق اخللق فمن خلَق اَهللا ؟  
فإذا أمكن وجود العامل بغري خالق؛ فأَولَى منه وجود الرب بغري : يقال للكافر

 املوجودات املمكنة إىل واجب الوجود عز آءخالق، ودلَّ على أنه البد من انته
 فخذها بقوة أيها القارئ فإا واهللا حتفة ال تقدر انتهى كالم الوزير؛" وجل

 .بثمن، وكلما زدتها نظرا ازددت فهما وعلما
ــنا  ــا حســــــ ــدك وجههــــــ ــرا   يزيــــــ ــا نظـــــــــــــ  إذا مازدـــــــــــــ

 املمكنات إىل واجب الوجود هو املراد من آءالبد من انته: وقول الوزير
 :بيتي

 لق الـــديانل حـــدوثُ غـــِري اخلـــا    ومـن املقـرر يف العقـول ويف األصـو    
 : والذي يليه

ــه   ــذي وجــب الوجــود لذات  أزال وعـــــز وجـــــل عـــــن إمكـــــان  فهــو ال
 ألن الرباهني قامت على أن األكوان متغرية؛ وأن كل متغري حادث، وأا 

ز عدمه، ومستحيل ِقدمه، وواجب آئممكنة الوجود، وكُلُّ ممكٍن وجوده ج
 البد أن يكون واجب الوجود، وإال حدوثُه، وواجب وجود محِدٍث له، وحمدثُه

، ابن ١٣٦، ١٣٥، ١٣٤ رقم ١٢١/ ١، مسلم ٦٨٦٦ رقم ٢٦٦٠/ ٦، البخاري ١١٩/ ٩االعتصام )  ١(                                                             
 .١٠٤٩٧/ ، البيهقي يف السنن٤٧٢١ رقم ٩٢/ ٥، أيب داود ١٥٠رقم / حبان 
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يكن واجب الوجود فإنه سيجب أن يكون له يف النهاية مهما تعدد الوسط 
 .حمدثٌ واجب الوجود، وإمنا هو اهللا وحده

اهللا هو الذات الواجب الوجود املستحق جلميع : آء وقال بعض العلم
 احلقيقة احملامد، أي املستحق لصفات الكمال املطلق وحده، ومل يرض ذه

هو اسم لصفات الذات الواجب الوجود، نظرا منهم إىل أن : آخرون فقالوا
 .)١(االسم الشريف مشعر باملدح، واألعالم ال تشعر مبدح أو ذم

م أيضا ما وضع لتمييز مسماه من جنسه، واهللا ال جنس له، أي إن والعلَ
. ما وضع لهاجلاللة علم شخصي ال جنسي، وعليه فهو حقيقة ألنه استعمل في

وقال آخرون ليس حقيقة وال جمازا؛ ألما من خواص األمور الكلية؛ واألعالم 
موضوعة ملعان جزئية، وعليه فهو واسطة بينهما كما يف حاشية عرفة على 

 آءقد صار علما بالغلبة بعد أن كان موضوعا بإز: الشرح الصغري، وقال بعض
 .صفة ذات

وهي ما دل على شيء ، يصدق عليه حقيقة العلَمفهذا ال ، وال يرد أن اللقب يشعر مبدح أو ذم ) ١(                                                             
وذاك يقصد به من ، بعينه غري متناول غريه بوضٍع واحد؛ ألن هذا يدل بوضعه على جمرد الذات فقط

 .األصل املدح والذم للذات؛ فالعلَم أخص من اللقب
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ختص باألزل، فإذا عاد الفكر هذا ومن وجب وجوده استحال عدمه وا
: ل كما يف احلديث الوارد يف كالم  ابن الوزير أجيب عليه بقولهآءبعد هذا يتس

إذا أمكن وجود اخللق بدون خالق؛ فوجود اخلالق بدون خالق أوىل أي أقل 
استحالة من وجود اخللق بال خالق؛ فالفكر بني مستحيل بدرجٍة، ومستحيل 

بلَ املستحيل بدرجتني وهو وجود اخللق بدون خالق بدرجتني، فإذا كان قد ِق
فأوىل وأحر ى أن يقبل ما هو يف نظره أقل استحالة وهو وجود األزيل املطلق 
واجب الوجود، وهذا جمرد لفت نظر إىل ما تِجنه وتِكنه عبارات  ابن الوزير 

 :رمحه اهللا اليت حيتاج تفصيلها إىل جملد، واجلديرة بقول األول
ــولُ     البالغـــــــــــةُ معنـــــــــــىلـــــــــــيس ــالم يطـــــــــ ــه الكـــــــــ  فيـــــــــ

ــلٍ  ــىن جليـــــ ــوغُ معـــــ ــظ قليــــــــــــلُ   بـــــــل صـــــ  حيويــــــــــــه لفــــــــــ
ــهالً   ــاس ســـــــــ ــه النـــــــــ  ومـــــــــــــا إليـــــــــــــه ســـــــــــــبيل  يظنـــــــــ

*    *    * 
ــنريان     فــإىل اخللــود وأرجتــي مــن فضــل ربـــ ــن الـــ ــيين مـــ ــي أن ينجـــ  ــــ
ــزاين    ومن العذاب بربزخـي واخلـوف عنــ         ـــد الــنفخ يف صــوِري ومــن مي

ــ ــا م ــيت ي  وأجـــــلَّ غفـــــراٍن ليـــــومي الثـــــاين   ن ذخــرت أجــلَّ رمحتــك ال
ــل أم أو أبٍ  ــِة كــــ ــالَّق رمحــــ  يف الــــوحش واحليتــــان والثعبــــان     خــــ
ــدو ســاغبا مــن وكــره   ــاِن     يف الصــقر يغ ــوين ِللْفُرخـــــ ــة التمـــــ  بعزميـــــ
ــاك يب   ــالقي رمحـ ــا خـ ــاك يب يـ ــاين     رمحـ ــا ديــ ــاك يــ ــي رمحــ ــا رازقــ  يــ
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ــواه أمــــاين      ملخافـــةَ واألســـا  عمِلـــي يجـــرعين ا   ــوك ال ســ ــي بعفــ  أملــ
ــن خـــوامتٍ     ــن فـــازوا حبسـ ــوىب ملـ  )١(ويـــلٌ ملـــن ولَّـــى صـــريع أمـــانِ      طـ

ــدنيا بزخـــــ   ــهم الــ ــن فتنتــ ــل ملــ  ـــــرفها وغــــرهم القليــــل الفــــاين      ويــ
 ألــــف مضـــــى أو حلظـــــةٌ ِســـــياِن    هل عنه أغنت ألف عـام قـد مضـت    
ــ  إيــــاي بــــل إيــــاك بــــل إيــــاي قــــد ــانحذرتــــــ  ه فليحــــــــذر اإلثنــــــ

عة النهار أن اهللا سينشؤنا النشأة آئنعم لقد وضح وضوح الشمس يف ر
 .اآلخرة، فهيا بنا إىل اخللود، أيها الشهود

. يآئأي صور  أجز: وبسٍر وبسرة. مجع صورة كصوف وصوفة: وصوِري
 أهتد عطف على النريان، وفيه من عيوب البالغة ضعف التأليف مل: ومن ميزاين

إما مجع : وصريع أماين. ألحسن منه، أي من عاقبة ميزاين، ففيه جماز باحلذف
Ÿξ&أمنية وقد ذم اهللا األماين يف غري آية، أو تريد به األمان ضد اخلوف،  sù ßtΒù' tƒ 

t� ò6 tΒ «!$# �ωÎ) ãΠöθ s)ø9$# tβρç�Å£≈ y‚ø9$# ^]٩٩: األعراف[. 
M÷ƒ|& : يشري إىل مثل قوله تعاىل: وهل عنه أغنت اخل u t� sùr& β Î) óΟ ßγ≈ oΨ ÷è−G ¨Β 

t ÏΖÅ™ ∩⊄⊃∈∪ ¢Ο èO Ν èδ u !% ỳ $̈Β (#θ çΡ% x. šχρß‰ tãθ ãƒ ∩⊄⊃∉∪ !$tΒ 4o_øî r& Ν åκ÷]tã $̈Β (#θ çΡ% x. 

 .تصلح مجع أمنية بالياء وتصلح حبذفها مبعىن أمان من األمن ضد اخلوف) ١(                                                             
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šχθ ãè−Fyϑ ãƒ ^]من املخاطب للنصح . ]٢٠٧ - ٢٠٥: آءالشعر ِني أحوجا علمتولَم
عا آمنيإياي مرتني وإياك مرة، نفعنا اهللا مجي: والتذكري قلت. 


ــهتان     أوصيك باإلخالص عند البحث عن ــن البـــ ــالتقوى عـــ ــق وبـــ  حـــ

ــً  وعــــن اتبــــاع هــــواك والتقلــــد أيـــــ ــداين  ــــ ــني أو للـــ ــان للقاصـــ  ا كـــ

ــالِن ا   ملــا جهلــت واالخنــدا  آءوعــن الِعــد  ــهرة لفـــــ ــالنع بشـــــ  و لفـــــ

ــن    ــر ملــ ــالوه ال تنظــ ــا قــ ــر ملــ ــة الفتــــــان     وانظــ ــاذر فتنــــ ــالوا وحــــ  قــــ

ى التاريخ أن عليا كرم اهللا وجهه ملا صرع عمرو بن عبد ود وأراد اإلمام مما رو
 تفله عمرو يف وجهه؛ فانصرف علي عنه وقتا، مث عاد فأاه؛ -أن يذَفِّف عليه 

خفت إن أجهزت عليه تلك اللحظة أن يدخل يف : وملا سئل عن السبب قال
 .ى عملي من ذلكعملي هللا شيء من الغضب لنفسي؛ فانصرفت حىت أمنت عل

، آء واملآءوحاجة العمل لإلخالص أعظم من حاجة احلي إىل التنفس واهلو
فإذا قمت بالبحث عن احلق فاطلب به احلق كما . فإمنا يتقبل اهللا من املتقني

 . ال يلوي على شيء سوى النجاة؛يطلب الغريق اإلنقاذ
خ من آئ واملشآءوإذا كان اتباع اهلوى، وكذلك التقليد بتعصب لآلب

املهلكات، ومما ينبغي حماذرته وجمانبته؛ فباألوىل األباعد، كما جيب جتنب املعاداة 
 .ملا جيهله املرء، فعسى أن يكره شيئا وهو خري له والعكس
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 بشهرة عظيمة خالدة تريب يف النفوس إكبارا آءوقد حظي كثري من العلم
حد منهم وال هلم، ومغاالة يف حسن الظن م وبدقة أنظارهم، وال عصمة أل

 . ال سوىآءلغريهم من اخلطأ، إمنا العصمة ملن أخرب اهللا أو األنبي
ِعه واإلنصاف يف فواجب الباحث عن احلق أن ال يتكل إال على بذل وس

حبثه، فإذا وجد له موافقني يف اجتهاده كان على ثقة أنه من الوفاق ال من 
 .ة واألتباع، أومن املغمورين كان من توافقه من  احملظيني بالشهرآءالتقليد، سو

وواجب الباحث عن احلق أن ال ينظر فيمن قال، وإمنا ينظر فيما قال، 
 .فالرجال يعرفون باحلق، ال أن احلق يعرف بالرجال
امش يف دينك حتت راية : "قال الزخمشري رمحه اهللا يف أطواق الذهب

 األسد احملتجب  وال تقنع بالرواية عن فالن وفالن، فما-أي الربهان-السلطان 
 حتت الشمأل البليل أذل من آءيف عرينه أعز من احملتج على قرينه، وما العرت اجلرب

 آءاملقلد عند صاحب الدليل، ومن تبع يف أصول الدين تقليده فقد ضيع ور
 ".الباب املرتج إقليده

امأل عينيك من زينة هذه الكواكب، وأِجلْهما : " وقال يف احلث على النظر
ب؛ متفكرا يف قدرة مقدرها، متدبرا يف حكمة مدبرها، قبل آئهذه العجيف مجلة 

 .انتهي" أن يسافر بك القدر، وحيال بينك وبني النظر
وال يقدر هذه النصيحة حق قدرها إال من تصور واستحضر حاله يوم 

tA’4&: يقال u�ô£ ys≈ tƒ 4’n? tã $tΒ àMÛ§� sù ’Îû É=/Ζ y_ «!$# ^]٥٦: الزمر[ . 
نسأل اهللا لنا التوفيق أمجعني؛ . فكرة األربعة األبيات السالفةوهذا ما توحيه 

 .آمني
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ــا حـــ  ــل اهللا إن آئيـ ــك حببـ  ر استمسـ

 
ــوان    ــدار هـ ــدا بـ ــوع غـ  خفـــت الوقـ

 ال تعــد عــن ــج الكتــاب وــج آ      
 

ــثقالن   ــٍد إن اهلـــــــدى الـــــ  ل حممـــــ
 مــن مثـــل بـــاقرهم وصـــادقهم وكـــا  

 
ــجاد واإليــــــراين   ظمهــــــم وكالســــ

ــا    ـــ مــن مثــل زيــد ي  تــرى والناصــر ال
 

ــاين   أطــــــروش أو كالقاســــــم الربــــ
يشري البيتان األوالن إىل حديث الثقلني املتواتر، وال يشك يف تواتره إال  

قاصر االطالع، وال يغمز يف صحته إال من يف قلبه مرض؛ واحلديث أشهر من 
 السنة خبري ونوهوا بالفضيلة، أذكر منهم آءنار على علم، وقد ذكره أكابر علم

خ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم يف مواضع كثرية من مؤلفاما ، ورددا مثل شي
أحبوا اهللا ملا يغذوكم به من نعمه، وأحبوين حلب اهللا، وأحبوا أهل : (حديث

 واملباهلة، وآية ذوي القرىب، وآية آء، والكسآء، وحديث االصطف)١ ()بييت حليب
الوزير، واإلمام حممد بن إمساعيل ومنهم اإلمام حممد بن إبراهيم . إذهاب الرجس

، وغريها، والسيد حممد رشيد رضا يف تفسري سورة )٢(األمري يف الروضة الندية
ولو .  الذرية النبوية وعدم انقطاعها إىل يوم القيامةآءالكوثر ذكر معجزة بق

 .، الطرباين يف املعجم الكبري٣٧٨٩ رقم ٦٢٢/ ٥رمذي الت)  ١(                                                             
 .أعيد طبعها وختريج أحاديثها بعناية فآئقة مبركز بدر فاطلبها) ٢(
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 الفرق اإلسالمية ألمللت آء من ذكروا حديث الثقلني من علمآءسردت أمس
 .القارئ

ري جيد معشار رواته من كل جيل بيننا وبني جيل الصحابة ومن يستق
حمصال للتواتر، كما أن مثانية وعشرين صحابيا حيصل العلم باتفاقهم على روايته 

: بصيغة كتاب اهللا وعتريت، أو أهل بييت، أو مبعناها، كما ال خيفاك أن رواية
ز مدلوله وسنيت بدل وأهل بييت هي أحادية صحيحة تزيد املتواتر قوة وتعز

 .ووجوب العمل به، فإن من السنة العمل مبوجب الرواية املتواترة
 جزم بتواتره عدد )١ ()أهل بييت كسفينة نوح: (ومما تواتر يف مدلوله حديث

مة السنة، وراجع الروضة الندية يف حبثه، والعصمة عن الضالل آئمن أكابر 
 األفهام البن ءب، وجآللإلمام اجلالل، وراجع تفسري ابن كثري يف سورة األحزا

 للمؤلفني واملؤلفات اليت ذكرته حتتاج جملدا، وحسبك آءوحماولةُ االستيف. القيم
 .ما إليه أشرت

لهم آئوسرد فض.  أهل البيتآءهذا والبيتان األخريان ذكرا  منوذجا من علم
 :ومناقبهم لو فعلته لكان من باب

 * ... وصفات ضوء الشمس تذهب باطال  

 .سبق خترجيه) ١(                                                             
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ومما عثرت عليه من . انب اإلخالل باالختصار املناسب للمقام إىل ج
رب هفوة تتولد منها هفوات؛ تتناسل غري عقيمة، : خطي قدميا ما لفظه

 .وتتعاقب عليها األزمان دهرا بعد دهر، وجيال بعد جيل
آن نصوص النيب يوم الغدير ويف غزوة تبوك وغريمها $ ادعى علي : قالوا

هل : بال فاصل، وهذه الدعوى تستوقف النظر يف# نيب تلزم بإمامته بعد ال
هو حمق، أو مبطل فيها؟ وتتطلب منا النظر يف قول اخلليفة عمر يف حديث 

وتستوقف التأمل واإلمعان يف . إخل..لقد كانت بيعة أيب بكر فلتة: الصحيحني
 ب مباآئهل قاهلا على فهم ص. إخل..ألهل الشورى الستة ال يغلبكم معاوية: قوله

عليه معاوية من القوة العظمى يف بالد الشام، وما عليه معاوية من الطموح إىل 
هل كان ،امللك العضوض؟  أم كان جمرد كالم كمن يهرف مبا ال يعرف؟  

ي سيؤدي إىل عمر خيشى بذلك تفرق الستة رجال الشورى، كما حدث الذ
: نهملك معاوية العضوض بنص حديث الصحاح، وبنص احلديث أيضا الذي م

يا رب : يؤتى بأناس من أصحايب يوم القيامة فيساق م ذات الشمال فأقول
: $إىل قوله .. إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: أصحايب أصحايب، فيقال

 .)١(سحقا سحقا: فأقول

 .، وقد سبق خترجيه٥/٢٤٠٦البخاري) ١(                                                             
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كما جيب على الباحث يف املوضوع أن ال يغفل عن التدليس بأن املراد هم 
فإن . إخل..لعبده إنك ال تدري ما أحدثوا املنافقون، ولو مل يكن إال قول احلق 

كان على علم باملنافقني يف حياته، وأسر بأمر بعضهم إىل حذيفة بن # النيب 
 .اليمان

مث يكون ملكا : ن ال يفلت من يديه معىن حديثكما جيب على الباحث أ
، كما ألفت )١ ()إن تولُّوا عليا جتدوه هاديا مهديا: ( عضوضا، وهناك حديث

 آءنظر الباحث هل كان علي هاديا مهديا أم ال؟  وأنه باإلمجاع أحد اخللف
 )٢ ()إخل..يكون هالك هذا الدين على أيدي أغيلمة : (الراشدين؟  وإىل حديث

هل كان  ..)ي يف الدنيا واآلخرةآئإن حامل لو:  (وحديث. يف الصحيحني أيضا
 لسبب، وإال يف تبوك  رسول اهللا يف معاركه مجيعها إال يف أُحٍدآءحامل لو

لسبب، أم ال؟  وهل كانت بدر إال لعلي كما قال عمر بن عبد العزيز رضي 
 وهل برز غريه لعمرو بن عبد ود بعد تكرر الطلب يوم األحزاب؟  )٣(اهللا عنه؟  

وهل تفرقت األحزاب إثر ذلك؟  ؛ ولذلك تأمل جيدا متحريا باإلنصاف 
 .يوفقك اهللا وإياي

 .١/١٤٣، وأمايل املرشد باهللا٣/٢١٢، االستيعاب٢/٣٥٠٣، االصابة٨٥٩ رقم ١/٢٣٢أمحد يف املسند) ١(                                                             
 .٦/٤٦٤ دآلئل النبوة )٢(
 .٦٥شرح النهج خطبة ) ٣(
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 مبايعة ابنه يزيد وبويع من األغلب كرها، ومن العامة وملا أراد معاوية
ت ا فإن م هذاأمري املؤمنني: ، وقال خطيب من أنصاره ملعاويةآءرغبا يف العط

 أنت : فمن أىب فهذا، وأشار إىل السيف، فقال له- وأشار إىل يزيد-فهذا
با، أنه إن ظفر بابن الزبري قطَّعه إر: وأوصى معاوية يزيد.  اقعدأخطب العرب

. وأما احلسني فليصفح عنه كما صفح النيب عنه وعن والده أيب سفيان يوم الفتح
 ومل يتعرض لفاجعة املدينة املهيلة ءوقد أشار منصور يف أبياته إىل فاجعة كربآل

من مسلم بن عقبة املري أيضا، ورمي معسكر يزيد للكعبة، وقتل ابن الزبري، 
.ä≅‘&: ويقول احلق سبحانه uρ 9��Éó|¹ 9��Î6 x. uρ í� sÜtG ó¡ •Β ^]٥٣:القمر[  . 

sS‘4&:  قال الزخمشري يف الكشاف عند قوله تعاىل ÷Ζtƒ uρ Çtã Ï!$t± ósxÿø9$# 

Ì� x6Ψ ßϑ ø9$#uρ Äøöt7 ø9$#uρ ^]ولعمري لقد كان شتم علي على منابر اجلمعة ]  ٩٠:النحل
 فحشا وبغيا ومنكرا، وقد استمر هذا حىت أزاله عمر بن عبد العزيز رضي اهللا

 .عنه بعد قرابة سبعني عاما
وملنصور بن سلمة بن الزبرقان النمري سبعة عشر بيتا مل أقف على أروع 

. م بنفسه، وحيتاج شرحه لكراريسآئمنها من كل جهة اعتبار، فكل بيت منها ق
اإلمامة : ويف تأريخ املسعودي، وابن كثري وابن جرير الطربي وغريها مثل

 : وهي.والسياسة البن قتيبة ما يكفي
ــع هاِمــــلٌ     ــاس راِتــ ــن النــ ــآٌء مــ  شــ

 
 يعللــــــــون النفــــــــوس بالباطــــــــلْ    

ــر    ــنيب ويــــــ ــةُ الــــــ ــلُ ذُريــــــ  تقْتــــــ
 

 ــــــجون دخـــــولَ اِجلنـــــاِن للقاتـــــلْ   
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ــد    ــني لقــ ــلَ احلســ ــا قاتــ ــك يــ  ويلــ
 

ــلْ     ــل باحلامــــ ــٍل مييــــ ــؤت ِحبمــــ  بــــ
ــد يف   ــوت أمحـــــ ــآء حبـــــ  أَي ِحبـــــ

 
 حفرِتــــــه مــــــن حــــــرارِة الثاكــــــلْ  

 ى الـــــنيب وقـــــدبـــــأي وجـــــٍه تلقـــــ 
 

 دخلــــــت يف قتلــــــه مــــــع القاتــــــلْ  
 تعـــــالَ فاطلـــــب غـــــدا شـــــفاعته    

 
 أَو الَ فَــــِرد حوضــــه مــــع الناهــــلْ     

ــه   ــال قاتلـ ــا الشـــك عنـــدي يف حـ  مـ
 

ــاذلْ    وال أَراين أشــــــــــك يف اخلــــــــ
ــدا    ــني غـ ــني حـ ــدآُء احلسـ ــي فـ  نفسـ

 
ــلْ    ــدو ال قاِفـــــــ ــا غُـــــــ  إىل املنايـــــــ

 ذلـــــــك يـــــــوم أحنـــــــى بشـــــــفرته 
 

  ــن ــى ســ ــلْ  علــ ــالم والكاهــ  اِم اإلســ
ــين      ــب بـــ ــين أحـــ ــاذيل إنـــ ــا عـــ  يـــ

 
ــاذلْ    ــم العـــ ــالترب يف فـــ ــد فـــ  أمحـــ

ــته     ــهمو بغصــــ ــت منــــ ــم ميــــ  كــــ
 

ــازلْ    ــالعرا نــــ ــرب بــــ ــرب القــــ  مغتــــ
ــه قرابتــــــه     ــا انتحبــــــت حولَــــ  مــــ

 
ــاة يومــــــه الباســــــل     عنــــــد مقاســــ

   مهــاب ــن أَصــ ــم ومــ ــن هــ ــر مــ  أَذْكُــ
 

  الـــــذاهل فيمنــــع الصـــــلْب ســــلْوةَ   
ــنيب والـــــــــدها    ــةٌ والـــــــ  مظلومـــــــ

 
 تــــــِدير أرجــــــآَء مقلــــــٍة حافــــــلْ     

 أال مصــــــــاليت يغضــــــــبون هلــــــــا 
 

 بســـــلَّة الِبــــــيِض والقَنــــــا الــــــذابل  
ــا    قــــد ذُقْــــت مــــا أنــــتم عليــــه فمــ

 
ــنكم إىل ط   ــن ديــ ــت مــ ــرجعــ  ل آئــ

ـــ    مـــن ديـــنكم جفـــوةُ الـــنيب ومـــا الـ
 

ــلْ   ــجايف آلل الـــــــنيب كالواصـــــ  ــــــ
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أبيات منصور يعلم أنه كان ملما بذلك التأريخ وتلك ومن يتأمل يف 
 رمحه اهللا وإيانا -األحاديث، ومبا ترتب عليها من مآسيها وما تلتها من املآسي

 .واملؤمنني
إن : وملا دون اخلليل بن أمحد أوزان العروض رآه ابن له فخرج يقول للناس

 :أيب قد جن، فقال أبوه
     تـــذَرتعلــم مــا أقــولُ ع ِنيلــو كنــت 

ــذلتين   ــاليت فعـــ ــت مقـــ ــن جهلـــ  لكـــ
 

ــا تقــول عــذلتكا     أو كنــت أَجهــلُ م
 وعلمـــت أنـــك جاهـــل فعـــذرتكا    

 إن متحيص احلقيقة حيتاج إىل إمعان وتدبر يف هذا ويف ما دبت عليه  
خر، ومن تتبع كل ذلك فإا ستوصله إىل ع، ويف ما دلت عليه آحاديث أُآئالوق

 .توقف عليهبرد اليقني فيما يريد الوقوف وال
هذا واإلمام حممد الباقر مات باجلحفة، ودفن يف البقيع يف قبة أهل البيت 
مع أبيه علي السجاد واحلسن سيد شباب أهل اجلنة وغريمها، ويف تاريخ وفاته 

 .ة ومثانية عشرآئاختالف، قيل سنة م
ة ومثانية آئوابنه اإلمام جعفر الصادق مولده سنة مثانني، ووفاته سنة م

 .ني، دفن يف قبة أهل البيت بالبقيعوأربع
واإلمام موسى الكاظم ابنه  تويف ببغداد، وابنه اإلمام علي الرضى يف مشهد 

" ونعم ما سبق إليه"طُوس، وهو مرادي باإليراين، وقد سبق إىل بعض األذهان 
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 عمره، ونعم  وأطال يف عافيته وتأييدأن املراد اإلمام آية اهللا اخلميين حفظه اهللا
 .)١(مام هو، ونعم اخللف خلري السلفاإل

والسجاد زين العابدين مولده سنة مخسني، ووفاته باملدينة سنة أربع 
وتسعني، دفن يف قبة أهل البيت صلوات اهللا وبركاته على جدهم األمني وعليه 

 .ومجيع آله األكرمني
واإلمام األعظم زيد الشهيد شقيق الباقر خرج للجهاد يف سبيل اهللا سنة 

ة وإحدى وعشرين، واستشهد ودفن، مث استخرج وصِلب أربع سنني، مث آئم
 .أحرق بالنار يف الكوفة، ومشهده مزور معروف شرقي الكوفة

تني وثالثني آئواإلمام الناصر مسي األطروش لطرش كان يف أذنه، ولد سنة م
ة وأربع، وكان آية يف الشجاعة والعلم والزهد والكرم، وهو آئومات سنة ثالمث

احلسن بن علي بن احلسن بن علي بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب 
 .أمجعني$ طالب 

ة وسبعني بعد آئواإلمام القاسم ترمجان الدين وجنم آل حممد مولده سنة م
تني واثنتني وأربعني، آئقتل اإلمام احلسني بن علي الفخي بأشهر، ووفاته سنة م

 :ل فيهآئقال ق. وأربع وأربعني: وقيل

 . سنة١٢حال إعادة الكتاب للطبع قد كان تويف اخلميين قبل )  ١(                                                             
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ــةٍ    ــادي مبكــ ــادى املنــ ــه نــ ــو أنــ  ولــ
 مـــن الســـيد الســـباق يف كـــل غايـــة

   املواســم تضــم ــن يف م  ــى ــِف ِمن  خبي
    قاســم النــاس ال شــك ــال مجيــع  لق
وهو القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن 

م وعلى علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليهم وعلى جدهم سيد املرسلني وعليه
 .مجيع اآلل املطهرين

وهذه الكوكبة اليت ذكرناها من آل حممد بعض من كُلٍّ، فال خيلو زمان 
لن يفترقا حىت يردا علي : (# مني حبجة اهللا مصداقا لقوله آئعن الق
 .)١()احلوض

إن اهللا بشر نبيه : ومصداقا ملا قاله حممد رشيد يف تفسري سورة الكوثر 
 إحداها  أن ذريته ال تنقطع  إىل يوم القيامة؛ فما هو  :بثالث بشارات فيها

 .ل السهميآئباألبتر،  إمنا  األبتر شانيه العاص بن و
ونزين هذا البحث بكالم أمري املؤمنني كرم اهللا وجهه الذي أورده أبو 
احلسن علي بن عبد الرمحن بن هذيل يف كتابه عني األدب والسياسة، وهي 

إن هذه : "قال كرم اهللا وجهه لكميل بن زياد. غريهأيضا موجودة يف النهج و
فعامل : القلوب أوعية، فخريها أوعاها، فاحفظ عين ما أقول لك ؛ الناس ثالثة

 .سبق خترجيه) ١(                                                             
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رباين، ومتعلم على سبيل النجاة، ومهج رعاع أتباع كل ناعق، مييلون مع كل 
ا ملِْعها  إن هاهنا لَ ،ريح، مل يستضيئوا بنور العلم، ومل يلجأوا إىل ركن وثيق

ا غري مأمون -وأشار بيده إىل صدره-ا مجلَةً بلى أصيب لَِقنملو أصبت له ح 
عليه، مستعمال آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم اهللا على عباده، وحبججه على 

ه، ينقدح الشك يف قلبه آئه، أو منقادا لَحملَِة احلق ال بصرية له يف احنآئأولي
الذا والذاك، أو منهوما باللذة، سلس القيادة ألول عارض من شبهة، أال 

للشهوة،  أومغرما باجلمع واإلدخار، ليسا من رعاة الدين يف شيء، أقرب شيء 
اللهم  بلى ال ختلو . مة، كذلك ميوت العلم مبوت حامليهآئشبها ِبِهما األنعام الس

لئال تبطل فا مغمورا؛ آئم هللا حبجة، إما ظاهرا  مشهورا، وإما خآئاألرض من ق
ا، واألعظمون عند حجج اهللا وبيناته، وكم ذا وأين؟   أولئك واهللا األقلُّون عدد

م حججه وبيانته حىت يودعها نظراهللا قدر هم، ويزرعوها يف آءا، حيفظ اهللا
قلوب أشباههم، هجم م العلم على حقيقة البصرية، وباشروا روح اليقني، 

أنسوا مبا استوحش منه اجلاهلون، وصحبوا واستالنوا ما استوعره املترفون، و
 اهللا يف أرضه، والدعاة آءالدنيا بأبدان أرواحها معلقة باحملل األعلى، أولئك خلف

 ".إىل دينه
هذا بيان للناس يهدي لليت هي أقوم، خرج من املشكاة اليت خرج منها 

 ، تبهرك بالغته مبقدار ما يبهرك هداه،# كالم من ال ينطق عن اهلوى 
أال ال ذا وال ذاك، : نصب األعالم على جوانب احملجة، وأوضح احلجة، وقوله
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ال ذا أهلٌ الستيداع العلم وال ذاك فأُوِدعهما إياه، كما أن الصنفني : أي
وكم ذا؟، وإىل : اآلخرين كذلك؛ فلم يبق إال نزر يسري أشار إىل قلتهم بقوله

 .وأين؟: هم بقولهآئخف
يا ابن الكَوا : "يل من بعض الوجوه قوله عليه السالمونظري هذا الكالم اجلل

، والبدعة واهللا ما # حفظت املسألة فافهم اجلواب؛ السنة واهللا سنة حممد 
واجلماعة واهللا  أهل احلق وإن قلوا، والفُرقة واهللا متابعة أهل الباطل وإن ،خالفها
وعلى مثل .  شذَّ إىل النار، وذا نفهم معىن يد اِهللا مع اجلماعة؛ ومن شذَّ"كثروا

 ا النيبكَنرليلُها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالكآءعلى بيض# هذا ت . 
ــالع    ــر طــــ ــارب إال وآخــــ ــا غــــ  مــــ

 

ــالقرآن     ــرا وبـــــــ ــنة الغـــــــ  بالســـــــ
 

 مرضــــــاة ربــــــك يف لزومهمــــــا وإن
 

 شـــن القـــالة عليـــك حـــرب عـــوان   
 

ــد ــاب وإن آل حممــــــــــ  إن الكتــــــــــ
 

 يـــــا عـــــابر الـــــدنيا ســـــبيلُ أمـــــان  
 

ــهما   ــأخر عنــــ ــدم أو تــــ ــاك تقــــ  إيــــ
 

ــان     ــك الطرفــ ــأن هالكــ ــم بــ  واعلــ
 

ــارهم  ــاف إىل أنظـــــ ــر بإنصـــــ  أنظـــــ
 

ــان    ــل باإلمعـــــ ــنص والتأويـــــ  والـــــ
 

 يف العـــــدل والتوحيـــــد تعلـــــم أـــــم
 

 أهـــــل اهلـــــدى والعلـــــم واإلميـــــان   
 

 قل ال غضاضة يف الرجـوع إىل الصـوا        
 

ــيطان     ــق الشـ ــا ومزالـ ــن اخلطـ  ب عـ
 

ــفينة واألمـــ     ــة والسـ ــاب حطـ ــم بـ  اهـ
 

ــوان     ــا إىل الرضــــ ــم أدلتنــــ  ن وهــــ
 

ــا    ــِرنَ الكتــ ــيت قُــ ــة اهللا الــ ــم حجــ  هــ
 

 ب ــم بــال ريــب مــدى األزمــان      
 

ــل  ــنج  وال تبــ ــالثقلني  تــ  فعليــــك  بــ
 

ــر امللـــــــوان والـــــــثقالن      إن أنكـــــ
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 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)١٨٧(  

ــنان والــــــ   ــرار واحلســـ ــي الكـــ  وعلـــ
 

 ــــهادي مجــــان العقـــد أي جمــــان    
 

ــرا  ــيعتهم  تــ  وبنــــو علــــي هــــم  وشــ
 

ــبال   ــةُ الــ ــزان  ِجمــ ــوكة امليــ  غ  وشــ
 

ـــــمٍجآئ هـــــتلـــــك الســـــفينة يف ِخض 
 

ــاين     ــع الرب ــب م ــي اْرك ــب مع  فارك
 

 أووحــــذار مــــن تأويــــٍل أو حتريــــٍف 
 

 تزويــــــر قــــــاٍل آلَــــــه أي  شــــــاين  
 

ــوا احلقــ  ــدى تبــع اهلــوى  آئجعل  ق واهل
 

ــالن     ــم ويـــ ــل هلـــ ــم ويـــ ــل هلـــ  ويـــ
 

 هؤألخــــــــــو  الـــــــــــنيب وداده  ووآل 
 

ــان     ــة اإلميـــ ــاة  عالمـــ ــم النجـــ  علـــ
 

ــو  األحـــــب إىل الـــــنيب وربـــــه     لَهـــ
 

ــان    ــا دار إال دار بالفرقــــــــــ  مــــــــــ
 

ــا   ــي معظمـ ــب الوصـ ــى حـ  فمـــن ادعـ
 

ــد  ــول املـــــاين   آءأعـــ ــو اجلهـــ  ه فهـــ
 

 ضــدان مــا اجتمعــا ومــن زعــم اجتمــا 
 

 عهمــــا أســــري وســــاوس الوهلــــان     
 

 ومـــــآل مـــــن عـــــاداه قعـــــر جهـــــنم
 

 إن مل يتــــب عــــن زلــــة الشـــــنئان     
 

ــحيح آ   ــواتر وصـــ ــه متـــ ــم حجـــ  كـــ
 

ــرآن      ــن القــــ ــات مــــ ــاٍد وآيــــ  حــــ
 

 فـــــأىب قبـــــول احلـــــق ثـــــاين عطفـــــه 
 

ــاين     ــذا الثـــ ــاف اَهللا هـــ ــا خيـــ  أَو مـــ
 

ــهم  ــب حمبـــ ــا رب حـــ ــيليت يـــ  ووســـ
 

 والــــــبغض للقــــــالني كـــــــل أواين    
 

ــد   ــض عـــ ــيعته وبغـــ ــيب لشـــ  همآئحـــ
 

 زادي لنيــــــل العفــــــو والرضــــــوان 
 

، أي هم كالنجوم كلما غرب جنم طلع  # سنة رسول اهللاآءوالسنة الغر
 .خر الستمرار حجة اهللا على عباده م كاستمرارها بالثقل األكربآ
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: اخل، أي عن الثقلني، ولفظ احلديث...إياك تقدم أو تأخر عنهما: وبيت
، وهو مما دار يف كتب ابن حجر )فال تقدمومها وال تأخروا عنهما فتهلكوا(

أهل بييت (: وكلمة األمان تشري  إىل حديث. اهليثمي، وابن القيم، وابن تيمية
، فإذا ذهب أهل بييت من األرض آءأمان ألهل األرض، والنجوم أمان ألهل السم

 ما آء أتى أهل السمآءأتى أهل األرض ما يوعدون، وإذا ذهب النجوم من السم
 .)١ ()يوعدون

ويف وسع القارئ أن يقف على ختريج أي حديث ذكرناه أو نذكره من 
 .ر العقىب أو من ذكرم آنفاآئ، أو ذخكتب التخريج، أو الروضة الندية لألمري

صاحل ألن تعين به ِرضى اِهللا، أو خازن اجلنة، فتكون األلف : والرضوان
والالم للمح األصل، والثقالن األوالن الكتاب والعترة، واألخريان اجلن واإلنس، 

 بعدها آءة، وهو بالنون فقط، وبيآءدها عرب أمواج البحار بكفآئوربان السفينة ق
 فيه حديث آءيضا، والتحذير من التأويالت الباطلة والتحريف والتزوير جأ

حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني : (شريف لفظه
والكتب اإلسالمية يف احلديث والتاريخ وعلم ) وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني

اه اهللا حىت مييز اخلبيث من ومن أخلص دينه هللا هد. الرجال دخلها كثري من هذا
 .الطيب

 .١٥٢الصواعق احملرقة ص)  ١(                                                             
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: والباغض لعلي أو شيعته الراشدين منافق، وقعر جهنم يشري إىل قوله تعاىل
&’Îû Ï8 ö‘¤$!$# È≅xÿó™F{ $# zÏΒ Í‘$̈Ζ9$# ^]و ]١٤٥: آءالنس ،&¨βÎ) ©!$# ßìÏΒ% y` t É)Ïÿ≈ uΖßϑ ø9$# 

t Ì� Ïÿ≈ s3 ø9$#uρ ’Îû tΛ©yγy_ $·èŠÏΗsd^] ١٤٠: آءالنس[نالتأكد ، وم نسحبالبغض ي ِرفع 
: هل مات على ذلك ومل يتب؟ وإال تاب اهللا عليه مامل يكن قد حضره املوت

&š� Ï9≡sŒ ÞΟ ßγ̄Ρr' Î/ (#θ ãèt7 ¨?$# !$tΒ xÝy‚ó™r& ©!$# (#θ èδ Ì� Ÿ2uρ …çµ tΡ≡uθ ôÊÍ‘ xÝt7 ômr' sù 

óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ^ ]٢٨ :حممد[. 
واهللا ال : (# لنيب  ويف حديث عن العباس بن عبد املطلب قال له ا

واهللا ال : (# ، ويف حديث قال له ) حىت حيبوكم هللا وألجلي-ثالثا-يؤمنون 
؛ وهذا نص يف عدم إميام املعتد به؛ لبغضهم آلل النيب ويف عدم )يدخلون اجلنة

، دليل أم أهلها إن مل )يدعونه إىل النار: (دخوهلم اجلنة، ويف حديث عمار
 . ال معىن لهيتوبوا وإال فاحلديث لغو

: قل لفالن الزاهد: (%أوحى اهللا إىل نيب من األنبياء : ويف بعض اآلثار
أما زهدك يف الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إيلَّ فقد اكتسبت به 

يا رب وما لك علي بعد هذا؟  : الِعزة، ولكن ما عملت يف ما يل عليك؟  ، قال
 ).ا؟  ، انتهىوليا أو عاديت يفَّ عدوهل واليت يفَّ : ، قال

�ω ß‰ÅgrB $YΒöθ&:وهذا مطابق لقوله تعاىل s% šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$# 

šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©!$# …ã& s!θ ß™u‘uρ öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u!$t/#u ÷ρr& öΝ èδ u !$oΨ ö/ r& ÷ρr& 
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óΟ ßγtΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρr& öΝ åκsEu��Ï± tã ^ ، ادلة[وحلديث]٢٢:ا ) :ا فقد آذنته من عادى يل ولي
 ).باحلرب

من بواعثها ِعلْم اهللا تعاىل مبا :  ويف حب شيعة علي وآله أحاديث كثرية
اللهم ارزقنا حبك وحب من حيبك . ة منهآءسيكْذَب عليه، ويؤمر  بسبه والرب

مع حبيبك وجمتباك ِسلْما وحيب نبيك وآل نبيك يا ذا اجلالل واإلكرام، واجعلنا 
 .ملن سامل حربا ملن حارب

: ه، قال تعاىلآئواملراد بترامجة البالغ ترامجة القرآن الكرمي، والبالغ من أمس
&#x‹≈ yδ Ô÷≈ n=t/ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 ^]وامللوان الليل والنهار، واإلسناد إليهما جماز ]٥٢: إبراهيم ،

 ".اإلمام األعظم اهلادي إىل احلق"عقلي عالقته الظرفية، واهلادي يف البيت هو  
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 حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن 
بن احلسن بن علي بن أيب طالب، وأم إبراهيم بن احلسن املثىن هي فاطمة بنت 

 آءدته فاطمة الزهراحلسني بن علي، فإبراهيم سليل السبطني احلسن واحلسني، ول
 وأعظمهم، أفضلُ من محلت آءوعلي املرتضى مرتني، وسيد اخلمسة أهل الكس

 ولدوا كلُّهم إبراهيم الشبيه ء حممد املصطفى؛ هؤآلآء وأظلت السمآءالغرب
 .برسول اهللا مرتني

قاصدين إىل # وقد ذهبت مجاعة من أهل اليمن إىل مدينة رسول اهللا 
 آء الفنت، وتطاحن الرؤسآء بأهل اليمن من جرءا اشتد البآللَم$ اهلادي حيىي 

 حىت كان اليأس، وِعظَم البأس، آءفيما بينهم واشتدت وطأة الظاملني على الضعف
؛ فرمبا رأوا آءوبلغ احلال إىل أن بعض األجناد كانوا ال يكتفون باغتصاب النس

قرار عن طول غالما وسيما فيأخذونه من بني الناس، واختفى األمن واالست
 .اليمن وعرضها على األنفس واألعراض واألموال

فلما وصلَت إىل حيىي تكلم اجلماعة وأقاموا عليه احلجة، أجام وشرط 
عليهم الطاعة ما عمل بكتاب اهللا، وعلى نفسه أن ال طاعة له إذا عصى اهللا، 

يا، ولبث يف اليمن عامني فكان من بعض اجلند نهب فاكهة على بعض الرعا
وإال فالنار، ولن أكون # إنْ ِهي إال سرية حممد : فقام اهلادي فيهم وقال

دا إىل املدينة؛ فتعاظمت آئفيكم كاملصباح حيرق نفسه ليضيء غريه، وانكفأ ع
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احملن، وتفاقمت الفنت، فاضطر أهل اليمن إىل الذهاب إليه ثانيا، وبعد إحلاح 
استمر إىل سنة مثان وتسعني يقاتل يف تني، وآئأقنعوه  فعاد سنة أربع ومثانني وم

 .)١(سبيل اهللا يف زمرة من اِخلرية األبرار من اليمنيني ومن خمتلف األقطار
 وإىل جانب قتاله بالسيف مل ينقطع جهاده بالقلم واللسان، وختلدت 
انتصاراته ما إىل يوم القيامة حيث طهر اليمن من رجس اجلرب والتشبيه 

لعدل والتوحيد، والعمل بكتاب اهللا وسنة نبيه، ومنع من والقرمطة؛ ونشر فيها ا
التقليد، وفتح باب االجتهاد وأبواب اجلهاد، وقاتل يف إحدى ومثانني معركة 

. كان يف كل منها يف مقدمة ااهدين كما شرط هذا على نفسه يف كالم عظيم
سريته، واستشف وال يعرف قدره، ويرتله يف املرتلة اليت بوأه اهللا إياها إال من قرأ 

مة آئله سريرته، فهو يف اليمن يعسوب ااهدين احملقني، وإمام آئمن كالمه ورس
 .اجلهاد واالجتهاد الراسخني احملققني، أقواهم حجة، وأهداهم حمجة

للعامل ، الصرب فيهن مثل قبض على اجلمر: " كانوا رضوان اهللا عليهم مصداق ما جاء يف حديث أيب ثعلبة)١(                                                             
أجر مخسني منكم : قال؟، أجر مخسني منهم، يا رسول اهللا: قلت. ملون مثل عملهأجر مخسني يع

غرباء بتقواهم وصربهم الذي ال تتحمله ، وكثري منهم كانوا غرباء عن أوطام". كانوا غرباء يف الناس
 ).طوىب للغرباء: (وجاء يف حديث شريف. غرباء بثبام على هذا حىت لقوا اهللا شهداء، اجلبال
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ومِن : ممن املعاصي؟  ، فالتفت وقال: قيل له وقد كاد يكرب تكبرية اإلحرام
له لعلمه أن حيىي يرى ؤآن ذلك الوقت لسل الذي حتيآئ، فأحجم الس!العاصي؟  

 .الكذب من نواقض الوضوء
يف : من أزهد الناس. م أكثر أيامهآئم ليله، صآئق. وما ازم يف معركة قط

اخل، والبيت ...انظر بإنصاف إىل أنظارهم: وبيت. مأكله، وملبسه، ومسكنه
وثروة القاسم بن الذي يليه شاهدمها سريةُ حيىي، وسرية زيد بن علي، وثروما، 

 أهل البيت عليهم مجيعا سالم اهللا ورمحته آءإبراهيم العلمية وغريهم من علم
 .وبركاته

ومن قرأ وأنصف علم أم مصداق حديِث الثقلني أهل اهلدى والعلم 
واإلميان، وإذا أحببت أن تزداد يقينا من هذا فقارن بني أخالق وسلوك أهل هذا 

، وستجد العجب العجاب من آءها تتبني األشيالبيت النبوي وغريهم، فبضد
فقاِرنْ مثال بني أخالق . حلمهم وعفوهم وكرمهم ومروءم وزهدهم وعدهلم

علي وسلوكه وضمريه وبني أخالق وسلوك وضمري خصمه يوم سبق خصمه 
 بصفني فمنع عليا وأصحابه أن يستقوا، وحاول أن يقتلهم آءإىل شرعة امل

، فلما أَجلَوا خصومهم وأرادوا آءللقتال على املعطشا؛ فاضطر أصحاب علي 
ا بفضل أن يتركوهم يستقوا، وقَسما برأن يعاقبوا مبثل ما عوقبوا أمرهم علي 

لو متكنوا من منع علي ألهلكوه وأصحابه عطشا، ودليل هذا ليس من ذلك : اهللا
كانوا اليوم ببعيد؛ فإم قتلوا احلسني وأطفاله وصحبه عطشا يوم الطف، و
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 وقد أشرفوا على املوت عطشا ويقسمون هلم آءيلوحون ألصحاب احلسني بامل
وقد استعطفهم احلسني . أن ال يذوقوه حىت يفارقوا احلياة، وفعال مل يذوقوه

ِلِطفْلَيِن؛ إذ اشتد م سعري العطش فرفع هلم أَصغرهما وهو يف حنو عام ونصف 
م أن سددوا سهما إىل فم الطفل أو عامني وناشدهم أن يسقوه فكان جوا

فقتله بعد أن جاد بنفسه ينازع والدم ينبعث من داخل حلقه من الرمية والسهم، 
وكان جوام البن األربع سنوات أن رموه بسهم يف ثغرة حنره فمات بعد 
معاجلة سكرات املوت يف حضن أبيه بالسهم والعطش معا، ويف ذلك يقول عبد 

 :الباقي العمري
ــو  ــلِْمِهم  شــن بن ــِن ِس ــى اب ــرٍب عل ح  

ــدوا  ــارا أوقــــدوها فاغتــ ــرب نــ  للحــ
ــ    ج األرحــــــام يف آئوقطعــــــوا وشــــ

 ال بكـــــت الســـــماُء أجـــــداثَ اُألىل
  ــن ــري مـــ ــذا غـــ ــل هـــ ــاهللا مايفعـــ  تـــ
ــاديا     ــرات صـ ــاء الفـ ــن مـ ــدوه عـ  صـ

 للحــرب يــوم الطــف خــيال شــزبا     
  لنــــار ريب حطبــــا- ويــــل هلــــم -

ــعبا  ــوب انشــ ــامور القلــ ــاٍض بتــ  مــ
ــد  ــى فقـ ــوا علـ ــا أبكـ ــني زينبـ   احلسـ

 أنكــــــر حشــــــره غــــــدا وكــــــذبا
 فاختـــار مـــن حـــوض أبيـــه مشـــربا 
وقد ماتوا مجيعا وهم يرون ماء الفرات تتمرغ فيه كالب السواد وليس 

 .بينهم وبينه إال سد منيع من جيش األمويني
، وكذا آءاذهبوا فأنتم الطلق: يوم قال#  وقارن أيضا بني رسول اهللا 
 وشيعته يوم اجلمل، وموقف ابن زياد ويزيد بني موقف علي وقد ظفر مبروان
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هم بقتل احلسني؛ بل حملَهم شدةُ احلقد آئمن أسارى الطف، وعدم اكتف
، آء، وسفك الدمآء املتمثل يف عبثهم باملنع من املآءوالبغض للخمسة أهل الكس

، والتعزير م بني املأل، والتطواف م يف الشوارع، وإركام على آءوب النس
 .قتاب من الكوفة إىل ختوم الشاماأل

مل يكتفوا ذا بل سخروا عشرا من اخليول تدوس ذاهبة وآيبة مرارا عديدة 
جسد احلسني الشريف، وماذا الذي أفادوه من هذا كله؟ وماذا كان عليهم لو 
سقوا األطفال؟ بل اجلميع، هل كانوا خيشون أن ميوتوا عطشا إذا شربت هذه 

ر، واألخالق، آئرية بني أربعة آالف فارس؟  كال إا الضماجلماعة الصغرية األس
 . بالذي فيه ينضحآءوالسلوك، واجلرأة على اهللا؛ وكل إن

 ! إىل ابن ملجم، وهو من تعلَم وأَوصى علي أن حيسنوا
خالصتها أن ابنا هلشام بن عبد امللك كان : ويف اجلليس واألنيس قصة
عرف املنصور أنه بني احلجيج، فلما أكمل الناس يتخفى من املنصور الدوانيقي، ف

الصالة باحلرم قام احلرس على األبواب وأغلقوها إال بابا، كان ال خيرج أحد إال 
بعد أن يعرفوا أنه غري املطلوب، وكان من ضمن اجلمع رجل من ذرية زيد بن 

؟  علي رأى جبانبه إنسانا قد تغري وجهه واستطار لبه، فلما سأله عن السبب 
أنا فالن، فأيس : أنا املطلوب وهذا من أجلي، وسأله من هو ؟  قال: قال 
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فطمأنه الزيدي ،أَِبي قاتلُ أبيه وهو أشد علي من املنصور :الرجل وقال يف نفسه 
“Ÿωuρ â‘Ì&، )٢(أنا إىل مساعدتك وإنقاذك أحوج: وقال )١(وأعمل احليلة حىت أجناه s? 

×ο u‘Î—#uρ u‘ø— Íρ 2”t� ÷z é&^ .م هناك من حوادث تدلك أن آل حممد أهل وك
 .األخالق والتواضع والرمحة والعدل وغريها

اللهم اهدنا ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عنا 
سيئها ال يصرف عنا سيئها إال أنت،  واجعلنا مهتدين مقتدين مبن بعثته متمما 

 .# ملكارم األخالق حممد 
 إليه والدفاع آء لقي احلسنان مالقيا يف إيصال املآءملوملا مِنع عثمانُ عن ا

عنه؛ بينما أَمر معاويةُ الذاهبني من الشام لنصرته أن ال يغادروا دومة اجلندل حىت 
يلحقهم؛ مكيدةً منه لعثمان؛ ألنه ال يريد نصرته إمنا يريد أن تتم اجلرمية؛ ألا 

 .وسيلته للغاية اليت هدف إليها

تظاهر أنك عبدي، وأقوم بسحبك وضربك وشتمك وخرج به من أمام عساكر : يروى أنه قال له )  ١(                                                             
هذا اخلبيث عبدي فعل كذا وكذا قبحه اهللا من عبد سوء : املنصور وقد سألوه ماذا صنع هذا؟ فقال

فحاولوا دئته، ونصحوا العبد الذي هو مطلوب بطاعة سيده وهكذا أنقذه من املوت وأمنه حني 
 .نتهك أبو الدوانق حرمة البيت الذي يأمن فيه اخلآئفا

 .أي إىل فعل املعروف وعمل  اجلميل الذي يعشقه دآئما آل بيت النبوة)  ٢(
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رين فإن معاوية مل يعاقب أحدا آئ قد قَتل بالبصرة بعض الث وإذا كان الزبري
منهم أدىن عقوبة ملا صاروا حتت حكمه، ومثلُ هذا مغتفر عند النواصب 

 وكحمله - )١( وإن رد بذلك حكم رسول اهللا-كاستلحاق معاوية البن زياد 
 بن زياد، ليزيد على رقاب املهاجرين واألنصار، وأَمِرِه البنه أن يويل عبيد اهللا

وإن رابه شيء من أهل مدينة النيب فيبعث عليهم مسِلم بن  عقبةَ املُري الذي 
 .فعل م ما تعلمون

وكتأسيسه للعن اإلمام علي على مجيع املنابر كل مجعة، وأمره باستمراره، 
 املؤمنني؛ خصوصا آء وإن ى النيب عن إيذ-فإن كل هذا مغتفر عند النواصب

ه يوم القيامة، وهارونه، وويل كل مؤمن آئوصا صنوه، وحامل لوأصحابه، وخص
β¨&: ومؤمنه، وإن ى اهللا عن ذلك  بقوله Î) t Ï% ©!$# šχρèŒ÷σ ãƒ ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ 

ãΝ åκs]yès9 ª!$# ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Íο t� Åz Fψ$#uρ £‰tã r&uρ öΝ çλm; $\/#x‹tã $YΨ‹ Îγ•Β ∩∈∠∪ t Ï% ©!$#uρ šχρèŒ÷σ ãƒ 

š ÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$#uρ Î�ö�tóÎ/ $tΒ (#θ ç6 |¡ oK ò2$# Ï‰s)sù (#θ è=yϑ tFôm$# $YΖ≈ tFôγç/ $Vϑ øO Î) uρ 

$YΨ� Î6 •Β ^]وإن كان معاوية مع هذا قد عاهد احلسن السبط على . ]٥٨ -٥٧: األحزاب
ترك اللعن فنكث، وإن قتل حجر بن عدي وأصحابه، وإن قتل عمارا وحنو 

 .الولد للفراش وللعاهر احلجر: وهو قوله)  ١(                                                             
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 كل -ة ألف من جيش البغي فقتلوا آئبنحو مسبعني ألفا من جيش احلق، وغرر 
، وإن كان )١(هذا وغريه كثري مغتفر عند النواصب، وجرح معاوية عندهم جبار

، وإن )من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب: (اهللا تعاىل قال يف حديث قدسي
�ω ß‰ÅgrB $YΒöθ&: كان اهللا سبحانه قال يف فرقانه s% šχθ ãΖÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9$#uρ Ì� ÅzFψ$# 

šχρ–Š!#uθ ãƒ ôtΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã& s!θ ß™u‘uρ ^]ادلةقال # ، وإن كان النيب ]٢٢: ا

وإن كان علي أحد . )٢ ()ال يِحبك إال مؤمن وال يبِغضك إال مناِفق: (لعلي
وإن كان داعيا إىل اجلنة، وإن كان معاوية داعية إىل النار؛ فكل . املبشرين باجلنة

: قال اهللا سبحانه. امغتفر عند النواصب ال يلتفت إليه وال يقيمون له وزنهذا 
&ö≅è% ö≅yδ Λälã⁄ Îm7 t⊥çΡ t Î�y£ ÷z F{ $$Î/ ¸ξ≈ uΗùå r& ∩⊇⊃⊂∪ t Ï% ©!$# ¨≅|Ê öΝ åκß� ÷èy™ ’Îû Íο 4θ uŠptø:$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# 

öΝ èδ uρ tβθ ç7|¡ øts† öΝ åκ̈Ξ r& tβθ ãΖÅ¡ øtä† $·è÷Ψ ß¹ ^]يعمي ، وحبك للشيء]١٠٤:١٠٣:الكهف 
 .ويصم

 ".أي ال شيء يف جناية الدابة" يشري إىل العجماء جرحها جبار)  ١(                                                             
، ١٣١رقم احلديث٦٥-٢/٦٤-١وشرحه النووي ٧٨ رقم ١/٨٦، مسلم ٣٧٣٦رقم٥/٦١١الترمذي)  ٢ (

، تذكرة احلفاظ ٦٣٤، تأريخ اإلسالم عهد اخللفاء ص١/٦٣، فتح الباري١١٤رقم ١/٤٢ابن ماجه
، ٤/٣٠، أسد الغابة ٤٩، أمايل أيب طالب٤٧-١/٤٢، االعتصام ٣/١٢٩، املستدرك١/١٠

 . كثري وغريهم٩/١٣٣، جممع الزوآئد ١٠٢-١٠١واخلصآئص للنسآئي ص
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 كما أن عني السخط تبدي املسـاويا        وعني الرضا عن كـل عيـب كليلـة         
 كرم اهللا وجهه وحاشاه وهو املطهر من األدناس، ولكن قضى آءوما أس

اهللا على لسان نبيه أنه ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق، وإذا امونا 
 ونعوذ باهللا من الغلو يف بالغلو، وادعو مع ذلك حبهم لعلي فهو جمرد مغالطة

 .حبه، واهللا يشهد إم لكاذبون
oΨ$!&، )١ ()الِكبر غَمطُ الناِس وبطَر احلق: (ويف حديث شريف −/ u‘ y7̈ΡÎ) ÞΟ n=÷ès? 

$tΒ ’Å∀øƒéΥ $tΒuρ ßÎ=÷èçΡ 3 $tΒuρ 4‘xÿøƒs† ’n? tã «!$# ÏΒ & óx« ’Îû ÇÚö‘F{ $# Ÿωuρ ’Îû Ï !$yϑ ¡¡9$# ^
 .]٣٨:إبراهيم[.

اللهم وإنا نشكو إليك بالظاملني الذين يعظمون من صغرت، ويوالون من 
عاديت أمثال األسود العنسي وعلي بن الفضل، ويصغرون من عظمت، 
ويعادون من واليت أمثال عبدك حيىي بن احلسني بن رسول اهللا، ويعرفون نعمة 

كت الصالة قد تر: اهللا مث ينكروا، بل بلغ احلال ببعض إىل أن قال كما قيل
على حممد يف الصالة من أجل آله كما تركها ابن الزبري على النيب نفسه لئال 

 .تشمخ أنوف بين هاشم على حد تعبريه وتصوره

، ٩٦ رقم ٧٨ص/١، املستدرك٥٤٦٦ رقم ٢٨٠ص/١٢، ابن حبان٩٣ص/١مسلم)  ١(                                                             
 .٣٩١/١٩٩٩ص/ ٤ ، الترمذي ٤٠٩٢رقم٥٩ص/ ٤، أيب داود ٧٣٦٦رقم ٢٠١ص/٦املستدرك
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. هم اجلهال  أن لعن البعض فاطمة؛ ألا أجنبت احلسننيآئوبلغ احلال بسفه
 عاش بعد ذلك سنني تعيسة أمشتت ءوأنا أعرف واحدا من هؤآل،أقمأه اهللا

وملا أدخلت جنازته إىل اجلامع للصالة عليها رب ،ت صديقه آءعدوه، وس
الناس من الصالة عليه فكان موقفا حمرجا ألهله ويوما مشهودا، وإذا مل تستح 

öΝ&فاصنع ما شئت  èδö‘sŒ (#θ è=à2ù' tƒ (#θ ãè−Gyϑ tGtƒ uρ ãΛÏιÎγù=ãƒ uρ ã≅tΒF{ $# ( t∃öθ |¡ sù tβθ çΗs> ôètƒ  ^

�š&: أيضا قال تعاىل، ويف مثلهم ]٣:احلجر[ Ï9≡sŒ ÞΟ ßγ̄Ρr' Î/ (#θ ãèt7 ¨?$# !$tΒ xÝy‚ó™r& ©!$# 

(#θ èδ Ì� Ÿ2uρ …çµ tΡ≡uθ ôÊÍ‘ xÝt7 ômr' sù óΟ ßγn=≈ yϑ ôã r& ∩⊄∇∪ ÷Πr& |=Å¡ ym š Ï% ©!$# ’Îû Ο ÎγÎ/θ è=è% 

íÚt� ¨Β β r& ©9 yl Ì� øƒä† ª!$# öΝ åκs]≈ tóôÊr& ∩⊄∪ öθ s9uρ â!$t± nΣ óΟ ßγs3≈ oΨ ÷ƒ u‘V{ Ο ßγtG øùt� yèn=sù 

óΟ ßγ≈ yϑ‹ Å¡ Î0 4 óΟßγ̈Ψ sùÌ� ÷ètGs9uρ ’Îû Çóss9 ÉΑöθ s)ø9$# 4 ª!$#uρ ÞΟ n=÷ètƒ ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& ^]٣٠ - ٢٨: حممد[. 
واهللا يشهد على ما تبطن سريريت من أنين أحب هلم أن ينيبوا إىل رم وأن 
يسلموا له، وأن نسري مجيعا إىل اهللا يف طريق واحدة هي صراطه املستقيم، وأن 

β¨&وأن ال أقنط أنا أيضا من رمحة اهللا مبا أسرفنا على أنفسنا ال يقنطوا  Î) ©!$# 

ã� Ïÿøótƒ z>θ çΡ—%!$# $·è‹ ÏΗsd 4 …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ â‘θ àÿtóø9$# ãΛÏm§�9$# ^]٥٣: الزمر[. 
 فلرياجع كل منا ضمريه، وفهرس أعماله وأقواله؛ فهنايت وذنويب اليت 

وأكرب من ما انكشف وظهر، خفيت على الناس بستر اهللا احلليم الرحيم أكثر 
وكما أحب لنفسي التوفيق للمتاب أحب ذلك جلميع الناس الفرق بني من 
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يودين ويبغضين، ولنحمد اهللا على نعمته بقبول التوبة والتمكن منها فيما بقي 
 :ويف أمايل املرشد باهللا أليب بكر العالف رمحه اهللا. من احلياة

ــنه     ــا رسـ ــر خاليـ ــن جـ ــذر مـ ــا عـ  مـ
 

 ره بعـــــد أربعـــــني ســـــنهمـــــا عـــــذ 
ــه    ــاة بـــــ ــا طالـــــــت احليـــــ  أكلمـــــ

 
  هــن  أطــــال عــــن أخــــذ حــــذره وســ

ــهيا   ــا عــــذر مــــن مل يكــــف منتــ  مــ
 

   ــه ــه كَفَنـــ ــل لُبِســـ ــه قبـــ  عـــــن ذنبـــ
 يــــــا ســــــاكن القصــــــريف بلَهِنيــــــةٍ  

 
 هــــكَنأمــــا رأيــــت الثــــرى ومــــن س 

ــه    ــر  بــ ــن ذي أٍخ يســ ــت مــ  عجبــ
 

    ــه ــد دفَنـــ ــده وقـــ ــن بعـــ ــر مـــ  يســـ
ــ  ه يف احليــــــاة جتــــــه  طالــــــت بــــ

 
  ــه  فلـــــم يِطـــــلْ بعـــــد موتـــــه حزنـــ

ــه   يــــــــا الزم الــــــــذنب ال يفارقــــــ
 

  ــه ــارق بدنــــ ــه مفــــ ــروح منــــ  والــــ
ــن      ــنقُص م ــف ت ــت كي ــل يل إذا م  ق

 
   هـــــــــنسســــــــيئٍة أو تزيــــــــد يف ح 

  ــد ــاة غـــ  اوكيـــــف للـــــنفس بالنجـــ
 

    ــه ــه مرنـــــ ــا قدمتـــــ ــي مبـــــ  وهـــــ
    ــد ــان غـ ــكن اجلنـ ــلٍم يسـ ــم مسـ  اكـ

 
ــه في  ــه عليـــــ ــلِّم اخلزنـــــ ــا تســـــ  هـــــ

 طـــــــوىب ملـــــــن مل خيـــــــن أمانتـــــــه 
 

   ــه ــاب ِللْخونــ ــد احلســ ــل عنــ  والويــ
 كــــم بــــني مــــن خصــــه برمحتــــه      

 
 ــــهنذو العــــرش منــــا وبــــني مــــن لَع 

ΡÎ) $oΨ̄$&: واألمانة يف هذه األبيات هي نفسها اليت يف قوله تعاىل  ôÊt� tã 

sπ tΡ$tΒF{ $# ’n? tã ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ ÉΑ$t6 Éfø9$#uρ š÷ t/ r' sù β r& $pκs]ù=Ïϑ øts† zø)xÿô©r&uρ 
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$pκ÷]ÏΒ $yγn=uΗ xquρ ß≈ |¡ΡM}$# ( … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $YΒθ è=sß Zωθ ßγy_ ^]ويف احلديث]٧٢: األحزاب ، ) :
 .فاملراد باألمانة التكاليف الربانية فعال وتركا) آءوعدد أشي..الصالة أمانة 

ما أحببت أن : " اهللا أحد التابعني ومما أعجبين كثريا قول أيب حازم رمحه
كل عمل تكره من أجله املوت فاتركه : "وقوله" يكون معك غدا فقدمه اليوم

أال وما أغىن . فليمعن كلنا النظر يف هذا فعسى ولعل". لئال يضرك مىت مت
الناس عن الكتابة يف ما كان من الفنت واحملن يف الصدر األول، وما أشد حاجة 

فاهلا وتناسيها، لكن ماذا تقول ملن يحشون نارها، ويثريون املسلمني إىل إغ
، ولو ترك القطا ليال لناما، )١(املسلمني بإثارا، ويرموم بالشرك وبكل داهية

 :لآئوهللا الق
 وال خري يف حلم إذا مل يكـن لـه       

 
ــدرا   ــفوه أن يكــ ــي صــ ــوادر حتمــ  بــ

 يتهموننا به من أيها امللحون علي بطلب هذا التعليق لبيان احلق فيما 
دنا وعباداتنا هذا ملخص موع ما آئاالبتداع واخلروج عن مجاعة احلق يف عق

جيب أن تفهم : ورد إيل من أسئلة خالل تسع سنوات تقريبا إىل التأريخ، فأقول
أن البدعة احملرمة هي ما خالف حكم اهللا باتفاق، ولو عمل ا وقبلها األغلبية 

وزيد أمري املؤمنني ، وجده احلسني خارجي، وإمامنا زيد خارجي، حنن اخلوارج: كقوهلم فينا)  ١(                                                             
 .يا زيدي: أو أشده إذا سب بعضهم بعضا أن يقول لهومن أشد السب . وحنن روافض
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ا ضاللة، وألهلها النار كما أفادته كلمة علي الساحقة من املسلمني؛ فإ $
فأما ما ال خيالف حكم اهللا، أو كان حمل . املذكورة آخر التعليق الذي قبل هذا

فإن كان عمال رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وذلك : خالف واجتهاد
فيما ال نص فيه من املشرع صلوات اهللا عليه وسالمه، وإن كان عمال يراه 

. # سلمون قبيحا فهو كذلك عند اهللا إذا مل يكن فيه نص من الشارع امل
ل القرن السابع يف آئمثال ذكر املقريزي رمحه اهللا أن احلشيشة مل تعرف إال أو

مصر، فلم يحكم بتحرميها إال بعد وقت، وبعد يقظة الناس إىل تأثريها يف 
 به، أو بدخوهلا يف لنيآئمتعاطيها، فلما كثر مستقبحوها حرمت بالقياس عند الق

 .العمومات واملطلقات عند املانعني منه
ل الثمانينات آئ املتدينني يف أوآء وقد وجدت أنا يف مصر من الدكاترة األطب

من قرننا هذا الرابع عشر اهلجري القمري من ينكر حترميها ويستنكر ذلك، 
 آء مجهور العلمومثل هذا يعترب شاذا بالنظر إىل اقتناع اجلمهور بتحرميها، وأعين

من قال : من مجيع املذاهب، فأما ما مل يرد فيه نص كأن جتد حديثا شريفا يقول
كذا عشرا، أو سبح ثالثا وثالثني وحمد مثلها، وكَبر مثلها، أو من صلى 
ركعتني يف كذا، ومن ذكر اهللا بكذا فعملت ذلك ووجدت رغبة فزدت على 

لبا للمزيد من الثواب، أو رد الرغبة يف ذلك واستحسنت مداومة ذلك ط
الطاعة، أو عظَّمت يوما من أيام اهللا كما يعظم اليمنيون أول مجعة من رجب؛ 

إعظاما لنعمة اهللا علينا بإرساله # ألنه يوم إسالمهم، أو يوم مولد رسول اهللا 
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كري ة لسريته، وانتفاع بالتذآءأو إيقاظا للناس إىل ذلك؛ وملا يصحب ذلك من قر
واتعاظ، وملا يتبع هذا من بر باألقارب وصلة لألرحام وتأثري يف سلوك ما، فمثل 

 . هذا ال خيالف بل يشاكل ويوالف ما أمر اهللا به وهو من جنسه
ربنا لك : ملا مسع أحد املؤمتني به يف الصالة قال# أال ترى أن النيب 

د عشر ملكا استبقوه  مل ينكر عليه بل بشره بأن أح)١(إخل... احلمد محدا كثريا
ملاذا مل تقْتِد يب؟  أو ملاذا قلت ما مل أشرعه لك؟  وهلذا : لرفعها، ومل يقل له

أخرب به النيب أم : ر أقر النيب أهلها، بل أثىن عليها؛ ودلت أن لكل طاعة أجراآئنظ
وكقوله . )٢(اال، هدانا إليه النيب أم ال، كحديث ركعيت بالل كلما أحدث وضو

فجعل " مل يأت أحد بأفضل من ذلك إال من زاد: "أو اللفظ أو أكثرهباملعىن 
 . )٣(اال للزيادة مفتوحا واألجر حبسبه

، وفيها أنه أثنا عشر ملكا أو بضع وثالثون ملكا ، ابن ١/٢٣٧/٤٦٦، ابن خزمية ١/٤١٩/٦٠٠مسلم )  ١(                                                             
 .٣٨٤/ ١، املستدرك٣/١٢٥/٨٤٥حبان

 .٢/٣٨٢١، أمحد ٥/٥١٣/٣٤٦٩، الترمذي١٤٣٠ رقم ٦/١٦٤، النسآئي ٤/٢٦٩٢مسلم)  ٢(
وملا ألزم ابن عمر نفسه أن يصوم الدهر ، فهو مكابر أو بليد. تشريع ) إال من زاد (قوله : قآئلفإن قال )  ٣(

ومن كثري حنو هذا يستفاد عدم ، بل نصحه أن يصوم صوم داوود، مل ينهره ألنه ابتدع ما مل يؤمر به
 .احلجر والتحجر
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وكان ابن مسعود يصلي على النيب بصيغة أَِلفَها هو مع أنه ممن مسع الصيغة 
وكان النيب يليب وآخرون يزيدون وينقصون دون رجوع . اليت علمهم إياها النيب

وكم من أمثال هلذا مما يدلك على أن البدعة الضالة هي ما ليس . إليه فلم ينكر
 . ومن فعل من هذا شيئا فهو  رد عليه ألنه من الضالل. عليه أمر اهللا

أما تفسري اجلامدين للبدعة وتزمتهم فهو وهم وسوء فهم ملقاصد الشرع 
مهم وكالم أوِليهم ومتأخر يهم مضطرب، والتراجع ممن حسن فه. واللغة

وجه : ، وكقوهلم)١(مشوب بالتعصب واألنفة عن االعتراف، كاختراع الكسب
، وال من خوضهم يف )ال كاألوجه(ال كاألوجه؛ إذ المناص من التشبيه بقوهلم 

ذات اهللا سبحانه املنهي عنه ، وال جمال عن التسليم بااز وال جناة بغريه 
واألنفةُ . العمل باالختياروالمناص من اجلرب بزعم الكسب إذا مل يكن هو ،

 واالعتراف فضيلة عند )٢ ()الكرب غَمطُ الناس وبطَر احلق: (الداخلة يف حديث

ري بأن العبد يف فعله كالورقة يف الذي قال به األشاعرة حني وجدوا قول شيخهم أيب احلسن األشع)  ١(                                                             
عن عمل العبد خلْق هللا : مهب الريح، والقلم يف يد الكاتب، كالم ال يقبله العقل وال النقل، فقالوا

بالكسب؛ ولكن ما زال اإلشكال باقيا؛ : ملا ظهر هلم بشناعة نسبة القبآئح إىل اهللا قالوا. كسب للعبد
 خيرجوا عن االعتزال، وإن كان من فعل اهللا فلم خيرجوا عن ألن الكسب إن كان من فعل العبد فلم

 .اجلرب، وقوهلم بالكسب مبثابة فعل بني فاعلني وهو مستحيل
 .سبق خترجيه)  ٢(
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الت املوجهة إيلَّ وإن مل تشر إليه ؤآوكالمي يف هذا اقتضته الس. اهللا وعند خلقه
 .)١(املنظومة

لف ماذا نعمل يف مواقف خيت: لنيآئوأختم هذه القطعة من التعليق بقويل للق
انهوهم عن اخلوض فيما خيتلفون فيه، وإال فقوموا عنهم حىت : أهلها؟  فأقول

خيوضوا يف حديث غريه ، وال متاروا، وال تردوا على من ترونه خمطئا مصرا، 
هل : لآئواسكتوا مامل يكن مسترشدا فقولوا احلق باليت هي أحسن، وأقول للس

م على ما قدم؛ وال وجوب مطلقا جيب لعن الفاسق؟ إن كان قد مات فقد قَِد
 له آءوإن كان حيا فاجعل النصح مكان اللعن، والدع،للعن فاسق أو كافر 

فبالنسبة للميت البد أن تتحقق من أنه : وإن كان املراد هو اجلواب. باهلداية
كة والناس، ومثل ئب، واآليات الواردة يف مثل لعن اهللا واملآلآئمات مصرا غري ت
 . تدل على اجلواز)٢(اخل... سبعة لعنتهم، وكلُّ نيب قبليحديث ستة أو 

 .كما يقتضيه الرباط الوثيق بينه وبني ما يف املنظومة)  ١(                                                             
، ٣٩٤٠ رقم ٢/٥٧١،املستدرك١٠٢ رقم ١/٩١ ، املستدرك٥٧٤٩رقم ١٣/٦٠ابن حبان )  ٢(

 ٣/١٢٦، املعجم الكبري للطرباين ٢١٥٤ رقم ٤/٤٥٧،الترمذي ٧٠١١ رقم٤/١٠١واملستدرك
بلفظ ". واملستأثر بالغي: " وزآئد" سبعة لعنتهم:" بلفظ٨٩ رقم ٤٣ص/١٧، املعجم الكبري٢٨٨٣رقم
ذل الزآئد يف كتاب اهللا، واملكذب بقدر اهللا، والسلط باجلربوت لي: ستة لعنتهم ولعنهم كل نيب جماب" 

بذلك من اعز اهللا ، وليعز به من أذل اهللا، واملستحل حلرم اهللا، واملستحل من عتريت ما حرم، والتارك 
 ) .واملستأثر بالفيئ: ( وزائد ) سبعة لعنتهم: (  بلفظ ٨٩ برقم ١٧/٤٣ويف املعجم الكبري ". لسنيت
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لني عن قويل ومعتقدي فيمن عادى عليا وقاتلوه وماتوا على آئ وأقول للس
فيهم ومعتقده، فإن مل $ قويل فيهم ومعتقدي هو قول علي : هذا، فأقول

 وعلي قرين القرآن كما سبق، ويأيت،تكونوا قد وقفتم عليه فتتبعوه يف مظانه 
بعض من ذلك ويسعين ما يسعه، وعلي كرم اهللا وجهه أتقى هللا من املتحرجني 
جبهالة وتعصب كتحرج اخلوارج، وفهِمهم السقيم، وأمرهم معلوم، على أنَّ 

وعلي أهدى . هآئه، ومعاداة أعدآئتحرجهم مناٍف ملا أوجب اهللا من مواالة أولي
 .سبيال

وعجيب كثري من . صا هللا عرف احلق ومن حبث فيما سبق ويأيت خمل
 يف أصول %لني؛ أليس يف وسعهم أن يقرؤا كتابا من كتب أهل البيت آئالس

زد على . الدين، فهل بلغ ضعف اهلمم بنا إىل حد أن نكتفي مبا جييب املسؤول
ويف . بة التقليد يف العقيدةآئهذا أن االعتماد عليه وحده ال يكفي ملا فيه من ش

 اهللا، والتدبر لكتاب اهللا، والتفهم ء أخذ دينه عن التفكر يف آآلمن: (احلديث
ومن أخذ دينه من أفواه الرجال، وقلدهم فيه .  زالت الرواسي ومل يزل-لسنيت 

، ) ذهب به الرجال من ميني إىل مشال؛ وكان من دين اهللا على أعظم زوال-
لطريق؛ فأكتفي لذلكم  فيما أحرر إمنا أنصب لكم األعالم الدالة على ا)١(وأنا

قولنا بوجوب متابعة عقيدة آل البيت يف قد سألت املؤلف حفظه اهللا وأفادنا بعلمه عن حترمي التقليد، مث )  ١(                                                             
=  العدل والتوحيد وافترضنا شخصا يبحث خملصا عن احلق ، فخالف أهل البيت يف الرأي، وكان
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من الكتاب، والسنة، والعقل، وعليكم أن تأخذوه : مبجرد اإلشارة إىل الدليل
ل املضطر للهداية، ويف وسعكم ؤآلني اهللا سآئمن مكانه كامال، ومتعنوا النظر س

: د آل حممد للديلمي، ومل أطلع عليه وإمنا قيلآئ من املختصرات مثل عقؤاأن تقر
البدر الساري لعز الدين بن احلسن، أو ينابيع النصيحة، أو إنه خمتصر مفيد، أو 

، فهناك التحقيق، وهنا جمرد داللة على الطريق، )١(الثالثني املسألة البن حابس
tΒuρ u‘Ï‰è% Ïµ&وحبسب ما عندي فقط  ø‹ n=tã … çµè%ø— Í‘ ÷,ÏÿΨ ã‹ ù=sù !$£ϑ ÏΒ çµ9s?#u ª!$#  ^

 .]٧: الطالق[
هو الِحق يف حجيته حبجة # ول اهللا واعلموا مجيعا أن ما صح عن رس

كتاب اهللا سبحانه؛ ألن النيب ال ينطق عن اهلوى، وهو الِحق بالثِّقَِل األكرب الذي 
 ولو -وكم متنيت . وصانا به رسول اهللا قَبلَ الثقل األصغر الذي هو آل حممد

 βÎ) $oΨø‹n=tã¨&:اجلواب أن هذا لن ومل حيدث طاملا وجد اإلخالص واالنقياد للحق؛ لقوله تعاىل=                                                                                                                                                           

3“y‰ ßγù=s9 ^وقوله تعاىل:&βÎ) (#θà)−Gs? ©! $# ≅yè øgs† öΝ ä3©9 $ZΡ$s% ö�èù ^وقوله تعاىل ،:&$̈Β r'sù ô tΒ 4‘ sÜôãr& 4’ s+̈?$#uρ 

∩∈∪ s− £‰|¹ uρ 4 o_ó¡çt ø: $$Î/ ∩∉∪ …çν ç�Åc£u�ãΨ|¡sù 3“u�ô£ã�ù=Ï9 ∩∠∪ $̈Β r&uρ .tΒ Ÿ≅Ïƒ r2 4 o_øó tGó™ $#uρ ∩∇∪ z> ¤‹ x.uρ 4 o_ó¡çt ø: $$Î/ ∩∪ 

…çν ç�Åc£u�ãΨ|¡sù 3“u�ô£ãè ù=Ï9 ^ ذه اآليات وغريهايتبني أن اإلخالص اخلالص موجب للوصول إىل احلق، و
 . فإذا خالف فقد أُيت من جهة نفسه وتبني أن يف إخالصه شيئا؛ ألن احلق أبلج واضح

 .عقآئد آل حممد للديلمي، والبدر الساري لعز الدين بن احلسن، والثالثني املسألة البن حابس)  ١(
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رسول  لو ميحو اهللا من بطون الدفاتر كلَّ ما كُِذب به على -أن التمين مذموم 
اهللا، وكلَّ تأويل خمالٍف ملراد اهللا ورسوله كما فعل سبحانه بصحيفة قطيعة 
قريش لبين هاشم، وما أبقى فيها إال احلق خالصا، إذن خلفت البلوى، 

لت الكتب الدينية إىل أقل من معشارها؛ فالعلم نقطة كثّرها اجلاهلون، آءوتض
م، والت حني مناص من وضيعوا عليهم أعماره،وشغلوا طاليب احلق بباطلهم 

ƒ÷≅×&ذلكم؛ فما أشد حسام،  uθ sù Ν ßγ©9 $£ϑ ÏiΒ ôMt6 tG Ÿ2 öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒ r& ×≅÷ƒ uρuρ Ν ßγ©9 $£ϑ ÏiΒ 

tβθ ç7 Å¡õ3 tƒ ^]لآئ، ورحم اهللا الق]٧٩:البقرة:- 
ــري شـــيء     ــك غـ ــب بكفـ ــال تكتـ ــراه   فـ ــة أن تـــــ ــرك يف  القيامـــــ  )١(يســـــ



 .        ويبقي الدهر ما كتبت يداهوما من كاتب إال سيفىن:            قبله)  ١(                                                             
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ــق كُــ  ــفَتن ميف اخلل ــبا تركِّ ــرِص وم ن 

 
 ر صـــــــار يف العميـــــــانكَّـــــــيف اهللا فَ 

ــ عــن جهســدقَ  ــ وعــن ِجٍرب وعــنِمس  
 

ــل القبـــــيح وســـــ     ر النقصـــــان آئفعـــ
 دعــك ر ــ فُيأْ عن ــى وزلً عــ فُم  )١(ىلَ

ــ  قأِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فـــــــــاحلقإىل اإلمعـــــــــان مفتقـــــــــر  

  وشـــــبهةٍ باالشـــــتهار  ال تنخـــــدع  
 

ــ  ــرخ بزتغيِصـــ ــٍةفَـــ ــان ِرح وِســـ   بيـــ
ــلُ  ــذِّنبال تســـ ــلَركْ الـــ ــ ح أمجـــ  ٍةلَّـــ

 
ــه فَ  ــا بـــ ــممـــ ــولَلَضـــ ــاين  اجلهـــ   الفـــ

  ومــا عــىن مبــا وصــف الكتــابهفِْصــ 
 

 ــحيح ــاٍروصـــ ــن احلُـــــ  أخبـــ  ثان د مـــ
 وانــع  ـ للحقيــــا املطــــابقمــــهتع نهتــ

 
ــ  ــاٍمـــــ ــاِزقة يف مقــــ ــاين أو جمــــ   معــــ

ـــ     ضــــالٍعبصــــ أو تعدواحـــذر تبالُـ
 

 وتكُّــــــــــنرــــــــــا لناك  والتبيــــــــــان ه 
ــ  ــةً  هفِْصــ ــه حقيقــ ــفاه منــ ــا وصــ   مبــ

 
ــاينوكنايـــــــةً    وكـــــــذا جمـــــــاز مبـــــ

ــقلْأَ   ه لــــك واحــــد  فيمــــا قلتــــ حــ
 

ــه بــــــاَء  ــران مــــــن زاغ عنــــ   باخلســــ
 لٌآئــــــــطابــــــــة قك باخلَنــــــــنال يفِت 

 
  يف القــــــرآنلبــــــيسا يقتضــــــي الت ذَ 

ــويهذا القـــــولُ  ــ خ تشـــ ــ ايبطَـــ  ـلتنـــ
 

ــ  ــن جرِفـــ ــ عــ ــِقيِلــ ــزان  احلــ   يف امليــ
ــهفَ  ــردقْيي ســـــِمـــ  امـــــةٌ فههرد قَـــ

 
  اإلمعـــــــــــانر متـــــــــــوفِّعالمـــــــــــةٌ 

 

 .فالن فحذفت النون للعلم ا والستقامة الوزن:    أصله)١(                                                             
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فَّمتــواإلخــالص يف طلــب اهلــدى   ر  
 

ــرب والشـــــــــنآن   ال يـــــــــنحين للكـــــــ
ــاِنأمثــــالُ  ــِن نعمــ ــ ق بــ   بــــن راٍدآئــ

 
 ثنـــــانِاالــــذي مل خيتلــــف    )١(ٍجــــح   

 يف فضــــله والنبــــل والتحقيــــق مــــن  
 

ــ  ــوبٍ ِىحلـــ ــن يعقـــ ــ إىل ب ابـــ   اِندعـــ
ــ  ــرفنك ِعـــ ــنةٌزال تصـــ ــاإلمث عـــ   بـــ

 
ــ  ــان حــــــــق أتــــــــاك بنيــــــ  ر الربهــــــ

ــق ِعــــ   ــبزيف احلــ ــ ِذك والتعصــ  ةٌلَّــ
 

   هــــوان يف الــــدين والــــدنيا وثــــوب  
 أومـــاذا ســـيغين عنـــك مـــن قلـــدت  

 
ــ  ــ أو عظَّدتأيـــــ ــالبطالنتمـــــ   بـــــ

  ــ مــــــا خ    إال تعــــــود عــــــداوةً  ةٌلَّــــ
 

ــن   ــان  إن مل تكـــ ــوم رهـــ ــاحلق يـــ  بـــ
 احلب كم أعمى وكـم      مثلُ والبغض  

 
ــاةَ   ــاع النجــــ ــان بــــ ــأخبس األمثــــ   بــــ

 صـدوا عـن     ن صـدفوا ومـ    ن م يا ويلَ  
 ال

ــ  ــثْمــــ ــارملُّلى وســـ ــدوان وا صـــ   العـــ
 اا غــــد لــــيس بعــــاذر أحــــداجلهــــلُ 

 
ـــ    نالَّيف مثــــــل ذا يــــــا معشــــــر اخلُـــ

ــن   ــال الـــــنيب ألقتلـــ  َّـيف مثلـــــهم قـــ
 

ــ  ــو كقَمهـــ ــِلتــ ــا ثَود مثــ ــ يــ  )٢(النقَــ

 
ــــمل يِهِنغلَــــ طَمــــ ِلبحأخطــــأوق  
 

ــ ه فهــــل أمِ   ــ  مكتنــ   الشــــيطان دآئــ
 

   كان زميل املؤلف يف جملس الشعب، كان فقيها عالمة عرفه يف ذمار؛ إذ كان رهينة ألبيه من )١(                                                             
 .بيت الوجيه من بعدان

كم هذا مما تعم به البلوى علما وليس جمرد مناسبة نداء الثقلني هنا ومها اإلنس واجلن، أن احل  )٢(
  .تقفيل، ويف اآليت يعمهم املقول
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. ما سبق أن حررته يف النظرات السابقة عن اجلرب والتجسيم يكفي
ق آئوقد ذكر اهللا نفسه وخلقه يف القرآن باحلق. واحلُدثان بضم احلاء مجع حديث

 ö≅t/ çν#y‰tƒ&: نظرة سابقة، ومن ذلكواازات، ومن ذلك ما مثلت به يف 

Èβ$tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ ß ^]سمة ]٦٤: دةآئاملاليهوِد غِري ا ؛ فاملراد باليد هنا النعمة، ومراد
نعمة اهللا مقبوضة، وهذا جماز عن بسط النعمة " يد اهللا مغلولة"منهم أيضا بـ 

Ÿωuρ ö≅yèøgrB x8&: وقبضها، ويف مثل قوله تعاىل y‰tƒ »' s!θ è=øótΒ 4’n<Î) y7É)ãΖãã Ÿωuρ 

$yγôÜÝ¡ ö6 s? ^]؛ فإنه جماز يف حق اخللق، ويف مثل قوله]٢٩: آءاإلسر :&õ‹è{uρ x8 Ï‰u‹ Î/ 

$ZW øóÅÊ ^]املراد احلقيقة، ويف مثل قوله تعاىل]٤٤: ص  :&tΒuρ šχ% x. ’Îû ÿÍν É‹≈ yδ 

4‘yϑ ôã r& uθ ßγsù ’Îû Íο t� Åz Fψ$# 4‘yϑ ôã r& ^]ة، فهو جماز، املراد عمى البصري]٧٢: آءاإلسر .
واُألولَى ركبوا رؤوسهم عنادا وأنفة عن الرجوع إىل الصواب من اخلطأ كي ال 
يعترفوا به فريى الناس لغريهم فضال عليهم؛ فهم لذلك يتمحلون ويتعسفون 
تعسفا واضحا، وهذا أحد أسباب االختالف املنايف لوجود اإلخالص النقي، فلو 

فوا فيما ال يغتفر فيه اخلطأ، ولكنه مشوب مبا مشل الناس اإلخالص نقيا ما اختل
وإن لسوء الظن . كدره من حيث يشعر بعض ومن حيث ال يشعر آخرون

ببعٍض من جهة، وحلسن الظن ببعض من جهة، ولسرعة التصديق من جهة، 
والعتماِد حديٍث غري صحيح من جهة، ولرد صحيح من جهٍة أثرا كبريا يف 

كثر يف كل عصر بني حمب للفساد، أو مغرم االختالف، باإلضافة إىل أن األ
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، )١(إنك لعريض الوساد: ( يف حديث شريفآءبالعناد، أو قاصر النظر كما ج
&‘≅ä. ¥> ÷“ Ïm $yϑ Î/ öΝ Íκö‰ y‰s9 tβθ ãmÌ� sù^وعليها حييون وعليها ميوتون ،. 

والشيطان إمنا يأيت كُال منا من اجلهة اليت عرف أنه يِزلُّه منها،  فاجلريء 
على اهللا يزين له شهواته، واملتدين قد يأتيه من جهة حثه على التمسك مبا قد 
ِقبله من زيغ باسم الدين كما فعل مع اخلوارج، أو باسم الغرية على الدين أن 

 ابتدعوا من الدين ما ليس منه، ءتنتهك حرماته، وتضيع سننه، أو باسم أن هؤآل
 عليه وعلى آءالف وضالل جيب القضويصور هلم ما ال خيالف الدين بأنه خم

أهله، وأن هذا العمل هللا ويف اهللا ومن اجلهاد يف سبيل اهللا، فيظل املغرورون يف 
 .إسار كيده دون أن يفهموا أم قد وقعوا يف أسره

إن الشيطان يأتيين يف الصالة فيشككين يف الوضوء : "قال أحد التابعني
ك النصح يل إىل هذا؟  ، وإن الشيطان أَبلَغَ ب: لعلك نسيت غسل كذا، فأقول

 . )٢("ليأتيين وأنا متردد بني عملني فريجح يل أقلهما أجرا لريبح مين شعرية
ويف زماننا هذا عبأ كثريا من املتدينني باحلث على نصرة دين اهللا، وحماربة 
البدع، وأدخل حتت اسم البدع الضالة ما ليس منها، وفسرها مبا تعمق يف 

البخاري " إنك لعريض القفا" باب مىت ميسك املتسحر من الطعام والشراب، آخرون بلفظ ٢/٥الدارمي)  ١(                                                             
 .١٩٢٦رقم/٣، ابن خزمية ٤٢٤٠رقم /٦

s9(ô‰s& : يف الكشاف يف سورة يوسف يف قوله تعاىل)  ٢( uρ ôM£ϑyδ ^. 
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ما تعمق يف أذهان اخلوارج كُفْر علي بن أيب طالب، حىت قال  أذهام؛ ك
 :عمران بن حطَّان

 إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا       يـــا ضـــربةً مـــن تقـــي مـــا أراد ـــا 
 استحكم الوسواس فيهم حىت عدوا كل من خالفهم يف عملي ظين ءوهؤآل

ليه، وفرضوا مبتدعا ضاال، وإن كان له دليل، فاحلق عندهم ليس إال ما هم ع
على الناس أتباعهم أي تقليدهم باسم أم العاملون بالكتاب والسنة، وأن 
غريهم مقلدون للرجال وكعابدين لألوثان، ويلوثون هنا فهمهم لآليات 
واألحاديث، وال يستطيعون أن يفهموا أن كل مسلم يعمل بالكتاب والسنة؛ 

 .ويرى خمالفتها عمدا كفرا
ال جيوز لك أن تقلدنا فيما :قول لكل مسلموحنن إنصافا لكل مسلم ن

تستطيع معرفته من األحكام، وعليك أن تعمل مبا يترجح لك وإال أمثت، وإن مل 
 : ِمنا أو من أي مذهبآءتكن أهال فقلّد من يترجح لك من العلم

ــتمس  ــول اهللا ملـ ــن رسـ ــهم مـ  فكلـ
 

 غرفا من البحر أو رشـفا مـن الـدمي         
 أعالم نالوا درجة علية، وحظوا آءبأقالِم علمولقد امتحن اهللا اإلسالم  

ل مل آئبشهرة كبرية وبثقة غالية، وسخروا مواهبهم وبيام اخلالب يف مس
فإذا : يكونوا فيها مصيبني، وهم حيسبون مع ذلك أم حيسنون صنعا، فال تقل

: كانوا ذه املثابة من العلم والبيان والشهرة والثقة فكيف نصدقك ؟  ألين أقول
هناك أمثالٌ أجلُّ منهم قَدرا يف كل هذا، خالَفُوهم وبينوا خطأهم، وقد 
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أوصيتك سابقا باإلخالص، وأكدت بعد بأن احلق يفتقر إىل اإلمعان، وأنه ال 
إىل مثل يغنينا من اهللا شيئا تقليد نا مبن أحببنا بالباطل، وأشرتنا وثقتنا وتعظيم

zÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# tΒ y7ç6&: قوله تعاىل Éf÷èãƒ … ã& è!öθ s% ’Îû Íο 4θ uŠysø9$# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# ß‰Îγô± ãƒ uρ ©!$# 

4’n? tã $tΒ ’Îû Ïµ Î6 ù=s% uθ èδ uρ ‘$s!r& ÏΘ$|Á Ï‚ø9$# ∩⊄⊃⊆∪ #sŒÎ) uρ 4’̄<uθ s? 4të y™ ’Îû ÇÚö‘F{ $# y‰Å¡ øÿã‹ Ï9 

$yγŠÏù y7Î=ôγãƒ uρ ŷ ö� ysø9$# Ÿ≅ó¡ ¨Ψ9$#uρ 3 ª!$#uρ Ÿω �=Ïtä† yŠ$|¡ xÿø9$# ∩⊄⊃∈∪ #sŒÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ã& s! È, ¨?$# ©!$# 

çµ ø?x‹s{r& äο̈“ Ïèø9$# ÉΟ øO M}$$Î/ 4 … çµ ç7 ó¡ yssù æΛ©yγy_ 4 }§ø⁄ Î6 s9uρ ßŠ$yγÏϑ ø9$# ^]وأن املراد ]٢٠٨: البقرة 

%tΒ šχ&: باحلرث الدين، قال اهللا تعاىل x. ß‰ƒ Ì� ãƒ ŷ ö� ym Íο t� Åz Fψ$# ÷ŠÌ“ tΡ …çµ s9 ’Îû 

Ïµ ÏO ö� ym ^]لَ خبالف كتاب اهللا، وهالك عباد ، فهالك دين ا]٢٠: الشورىمعهللا أن ي
 ،اهللا أن يعمل فيهم باجلور فال ينكرون ذلك فيهلكون، كما يف حديث شريف

وقد أشكل علي فيه إثبات نون اخلمسة يف ينكرون ويهلكون، والظاهر أما 
هم ال : (منصوبان، فإذا كان احلديث هكذا وال غلط من الناسخ فعلى تقدير

â&:  كما أشرت لك إىل قوله تعاىل).ينكرون Hξ Åz F{ $# ¥‹Í× tΒöθ tƒ óΟ ßγàÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 

<ρß‰tã �ωÎ) š É)−Fßϑ ø9$# ^]٦٧: الزخرف[. 
وِمن أحسِن ما وقفت عليه أن شابا تقيا متدينا وِلع جبارية لنخاس، فكان 

دمها كثريا ما يعرج عليه لرياها، وكانت هي أيضا قد أحبته أكثر، وما كلم أح
إين أحبك، فقال :  مرة فلم جيد إال اجلارية، فقالت لهآءاآلخر مبا يف نفسه، فج
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فما مينعك واملكان : وأنا واهللا، قالت: وأَشتهي أن تقَبلَِني، فقال:وأنا، فقالت:
اخل، فأنا أكره أن آيت يوم ...^ءاألخآل&: مينعين قول اهللا تعاىل: خال، قال

 وأن أكون يف كفة سيئاتك يوم القيامة، ودمعت القيامة وأنِت يف كفة سيئايت
 .عيناه وانصرف

أما أمر اخلوارج، وعبادِتهم، وحسن مقْصِدِهم؛ وهالِكهم مع هذا خبطئهم 
 مثل آءوأضيف أن احلكم ثابت ملن احتذى حبذوهم يف أخط. فأَمر معلوم

 تشبه احلق، وما مسيت الشبهة شبهة إال ألا. خطئهم، وقد استزلتهم الشبهات
وقد صدقوا أوال اخلدعة بالنصب للمصاحف لضعف فهمهم، ومل تنجع 

إمنا جئنا وقاتلنا على بصرية حبكم اهللا، فقال فيهم النيب : مراجعتهم بقول احملقني
#) :ى اإلمام عن قتاهلم )١ ()هم ألقتلنهم قتل عاد ومثودلئن أدركت وإمنا ،

عدي، فليس من طلب احلق فأخطأه كمن ال تقاتلوا اخلوارج ب: "بعده بقوله
فإمنا ى ليبني لنا أنه جيب تقدمي األهم، وأن األوىل " طلب الباطل فأدركه

وهم الذين اختذوا ،بالقتال أهل الباطل نيةً وقصدا وعمال مع ذلك إذا استطاعوا
اة عباد اهللا خوالً، وماله دوالً، وجعلوا اإلسالم سلَّما إلشباع نزوام من احلي

، ٢٥برقم / ١، ابن حبان ١٠٦٤رقم /٢،مسلم ١٥٨٠/٤٠٩٤/، وأيضا٣/١٢١٩/٣١٦٦البخاري )  ١(                                                             
، ومسند أيب يعلى ١١٦٩٥ برقم ٤/١٤٦وأمحد بن حنبل . ٧/١١٨ ، ٢٥٧٨ برقم ٥/٨٧النسائي 

٢/١١٦٣ . 
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أن القاسطني سيقاتلون # الدنيا، ولعله كان لدى اإلمام ِعلْم من النيب 
وكأين . املارقني ويكفون املؤمنني املؤنة؛ فأراد أن ال يعينوا األضلني على الضالني

ببعض من يطلع على هذا يتميز من الغيظ ويسب ويلعن، وأمثَلُهم طريقة 
 خيفته َألمعنا بحثًا عن احلق، فإن يسكت على مضض، ولو كانا خيافان اهللا حق

وكم شكَى املقبلي رمحه اهللا من مثل هذا كما حدث . وجداه هنا وإال هدياِني
والثقالن ليست تقفيال فحسب بل . له يف حرم اهللا احملرم كما ذكره يف كتابه

 :ألن احلكم يعمهما بالبلوى
 النـــــار تنتظـــــر اللـــــدود ومالـــــك 

 
ــ  ــزانر اآئيف االنتظـــــــار وســـــ  خلُـــــ

ــىءٌ    ــود مهيــ ــات اخللــ ــيم جنــ  ونعــ
 

 لـــك يف قصـــور احلـــور والغلمـــان     
 والشـــاكرون مــــن العبــــاد أَقَلُّهــــم  

 
ــكران   ــةَ الشــــ ــل قلــــ ــاك جتهــــ  إيــــ

 أو أن تغـــــــرك كثـــــــرةٌ مفتونـــــــةٌ 
 

ــر مبفتــــــون وكــــــم فتــــــانِ      أكِْثــــ
ــهم    ــن بعضـ ــوم يلعـ ــربي يـ  يـــوم التـ

 
ــدمان    ــرة النــ ــم حســ ــا وتعظــ  بعضــ

  جبنـــــٍةرضـــــوان ينتظـــــر اجلميـــــع 
 

ــدان     ــرف والولـ ــرات الطـ ــع قاصـ  مـ
ــةٌ    ــةٌ مينيـــ ــيحةُ حتفـــ ــذي النصـــ  هـــ

 
ــاين   ــان وهــــــو ميــــ ــيةُ اإلميــــ  قدســــ

اآليات واألحاديث واآلثار يف قلة الشاكرين وكثرة الغافلني ال حتصى ،  
إحدى صيغيت التعجب : مثل أمسع م وأبصر: وأكِْثر. والِقلَّة هنا بكسر القاف

ويف  قدسية اإلميان، وميان مقابلة ،خربية للتكثري: يتيف الب" كَم"املشهورة، و
 . ت صدفة ال قصداآءبديعية ج
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 :وإمتاما ملا يف املنظومة من تذكري أختمها مبا يلي
ــراطَ ــبإن الصـ ــ عقيـ ــ عٍلو هـ  هرمـ

 
ــون    ــا اخلمس ــون م ــالن   مخس ــا ثق  ي

   ــوت ــأن امل ــوال ب ــا احتملْــ  ل ــات مل  ـ م
 

ــ  ــةًتــ ــدى امليـــزان    دقيقـ   منـــها لـ
 هلَـــــب مـــــاذا قَه يـــــا هـــــولَلَـــــو قبأ 

 
ــيم اجلــاين      ســيكون مــن جــزع األث

 ــــــأو بعه أَدِظــــــعبعــــــده بــــــأمٍرم  
 

 لْــــخــيم اآليند ــيم أو احلمــ  )١( النعــ

 
      ىفانظر لنفسك ما حيوطـك مـن رد 

 
ــد يف اآلن تلــــك املواقــــِف    واجتهــ

 ـــأنظـــر لنفســـك واسيف ختليصـــهاع  
 

ــرٍ   ــل شـ ــن كـ ــل فَـــ مـ   أواين ِتو قبـ
 تب    لَّ كُـ   واجتنب ما عشـت ُـ محٍمر 

 
ــ  ــرمحن   بتـ ــة الـ ــد يف طاعـ   واجتهـ

 ــوان ــداةُ معـ ــه اهلـ ــا فيـ ــن النعيـــ  مبـ  ـ مـ
 

ــ  ــاين   اآلنَِمــ ــن ثـ ــيمهم مـ ــا لنعـ   مـ
ــقَ  ــذوق  مسـ ــو تـ ــك لـ ــعادةًا بربـ   سـ

 
ــاين     ــد الربـــ ــيش العابـــ ــا يعـــ  فيهـــ

ــذةَ    ــك إن لـــ ــما بربـــ ــٍةقســـ   طاعـــ
 

ــتلَ    الفــــاينطــــاِم احلُ لــــذاِتوقفُــ
ــا  ــاءُ  املــالُم   ومــااه مــا جــ  مــا األبن

 
 مــك ــأسلـ ــانُ وكـ ــواين واحتضـ   غـ

ما أجدرنا لو تدبرنا آيات اهللا حق تدبرها السيما فيما يتعلق بالقيامة،  
والبعث واحلساب، وهول االنتظار، والصراط، واملوازين، كآيات سور إبراهيم، 
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، )١(ا صعق همامومرمي، وطه، و ق، والزمر، وغريها، فما أجدرنا أن نصعق كم
أو أن نعيش كاحلسن البصري وزين العابدين وبشر احلايف ورابعة وإبراهيم بن 

 .أدهم
t&: واخلمسون هي املذكورة يف قوله تعاىل Å¡ ÷Ηs~ y# ø9r& 7π uΖy™ ^]٤: املعارج[ .

éø&: ما أهول الوعيد بقول العزيز احلميد ã� øÿoΨ y™ öΝ ä3 s9 tµ •ƒ r& ÈβŸξ s)̈W9$# ^]٣١:الرمحن[، 
! ويا ليت شعري هل ضم عصري وجيلي أقسى مين قلبا وأشد غفلة وهلوا؟

وكلما راجعت عمري وعملي أسبح اهللا على حلمه ورمحته، فسبحان اهللا احلليم 
ومن عظيم رمحته . األحلم، وتبارك اهللا الكرمي األكرم الرحيم الرمحن األرحم

y“ÏŠ$t7&: ستر عباده، ومناداته لنا بقوله Ïè≈ tƒ t Ï%©!$# (#θ èùu�ó  r& #’n? tã öΝ ÎγÅ¡ àÿΡr& Ÿω 
(#θ äÜuΖø)s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨β Î) ©!$# ã� Ïÿøótƒ z>θ çΡ—%!$# $·è‹ ÏΗsd 4 … çµ̄ΡÎ) uθ èδ â‘θ àÿtóø9$# ãΛÏm§�9$# 

∩∈⊂∪ (#þθ ç7� ÏΡr&uρ 4’n<Î) öΝ ä3 În/ u‘ (#θ ßϑ Î=ó™r&uρ … çµ s9 ÏΒ È≅ö6 s% β r& ãΝ ä3 u‹ Ï?ù' tƒ Ü>#x‹yèø9$# §Ν èO Ÿω 
šχρç�|ÇΖè? ∩∈⊆∪ (#þθ ãèÎ7 ¨?$#uρ z|¡ ômr& !$tΒ tΑÌ“Ρé& Ν ä3 ø‹ s9Î) ÏiΒ Ν à6 În/ §‘ ÏiΒ È≅ö6 s% β r& 

ãΝ à6 u‹ Ï?ù' tƒ Ü>#x‹yèø9$# Zπ tG øót/ óΟ çFΡr&uρ Ÿω šχρã� ãèô± n@ ∩∈∈∪ β r& tΑθ à)s? Ó§øÿtΡ 4’tA u�ô£ ys≈ tƒ 

4’n? tã $tΒ àMÛ§� sù ’Îû É=/Ζy_ «!$# β Î) uρ àMΖä. zÏϑ s9 t Ì� Ï‚≈ : الزمر [.اخل اآليات. ..^9$#¡¡

٥٥:٥٣[ . 

 .هم وصفا بديعا صعق مهام على إثرهصاحب أمري املؤمنني، سأله أن يصف له املتقني، فوصف)  ١(                                                             
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وأنصح خملصا أن نلين قلوبنا وننورها مبالزمة تالوة القرآن، وتدبر آياته 
كل يوم وليلة، ومبطالعة األحاديث النبوية، ومثل ج البالغة، وكتاب الزهد يف 

 وحنوها؛ وسنعرف السعادة اليت عجلها اهللا )١(عيون األخبار، وأدب الدنيا والدين
 .احلني يف الدنيا اليت ال يعِدلُها كل نعيم فاز به أهل الدنياللص

اللهم إين أسألك بأن لك احلمد وحدك ال شريك لك، احلنان املنان بديع 
السموات واألرض، ذا اجلالل واإلكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلي على حممد 

 .آمنيوآله، وأن ترزقين ومن أحب توبة نصوحا، وأن ختتم لنا برضوانك، 

 .للماوردي)  ١(                                                             
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أُقَدم بني يدي دعاِء اخلتام التعليق على بعضها باآليت عكس ما سبق ليكون 
الدعاء الشامل خامتة مرضية؛ كما راعى هذا علماء البديع، وتستحسنه السنة 

والواقع . هند قَمر بدر شمس: وعطف السنة هنا من باب. النبوية اية للجلسة
علماء البديع، وخشيةً مما : السنة مل خيطر ببايل إال بعد أن كتبتأن التأسي ب

أترقب من النقد املر الذي رمبا يوجه إىل الرسالة من حيث هي، وتتبع هناا 
اضطررت للدفع بذكر الترقي، وال أتردد يف االعتراف أا حتمل أغالطا كثرية مل 

األكابر، فما بالك مبن ال يستحق أفطُن هلا، فهذا حيدث يف مؤلفات العلماء 
 .رآئصفة العلماء األصاغر، والذي يشجعين هو علم عالم الغيوب بالسر

 .نعم أدام اهللا علينا مجيعا نعمه وحرسها عن الزوال
ه املفردات اليت تركب منها آؤنات، وأجزآئ مجع كون واملراد الك:األكوان

إذا .  التحيز كما ذكروااملركبات، وأصغر جزء هو الذي ال يقبل القسمة، وال
 فال - واحلد عند األصوليني ما مييز الشيء عن غريه -فهمت هذا كحد له 

هيوىل، أو صورة، أو نقطة، أو :  مسيتهآءمشاحة بعد ذلك يف املصطلحات سو
جوهرا، أو جسما، أو إلكترونا، أو بروتونا، أو وحدة، أو أيونا، أو غريه، 

ة، وليس له حيز كما زعموا، وقد سبق يف هذا فاملراد به ما ال يقبل التجزئ
نات حمدثة حتما كتركيبها املسلَّم حبدوثه آئ الكآءالتعليق الكالم على أن أجز

 . وحدوث التركيبآءواستحالة التفريق بدعوى قدم األجز
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 يف البيت هو الواحد، أول مراتب العدد، أي كان اهللا وال :والوحداين
زة شيء أي المها، وأرادوا بذلك النفي لكل فرد مما  على مهآءشيَء ، بفتحة البن

دل عليه العموم هنا على سبيل التنصيص ال على سبيل الوحدة، أي كان اهللا 
 .وثبت وجوده األزيل وما هناك حىت جزيٌء واحد شاركه يف األزل

 اجلاهلني عن آءوالبيت الذي يليه نفى وجود الطبع الذي يغالط به سفه
ى، وأعقب النفي دليله وهو أن مرتبته يف الوجود متأخرة علم بكذب الدعو

أين كانت : حتما عن وجود املطبوع، فيقال للذين يسندون اخللق إىل الطبيعة
ال وجود هلا وال : الطبيعة قبل وجود املطبوعات عليها ؟  وسيكون جوام

فكيف : مكان قبل ذلك، وإمنا توجد بعد وجود املطبوعات عليها، فنقول هلم
 ! سندون اخللق إليها وهي مل توجد إال بعد وجود املطبوعات؟  ت

:  ال، فنقول: هل للطبيعة إرادة وقدرة واختيار وعلم؟  قالوا : وإذا قلنا هلم
واحملكماِت املنظماِت ! فكيف جاز عندكم إسناد املقدورات إىل غري قادر بتاتا

بل تعلم : فإن قالوا !  يعلمغايةَ اإلحكام والتنظيم إىل ما ال يفْهم وال يريد وال
هذا هو اهللا سبحانه وتعاىل، وال يصح اإلسناد : وتريد وتقدر وختتار،  قلنا هلم

 .إىل سواه
وأرجو أن يضع القارئ الكرمي هذه السطور جانبا ويتناول املصحف الكرمي 
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Πr& (#θ÷&:  أو من قوله تعاىل]٣٠ à)Î=äz ôÏΒ Î�ö�xî >óx« ÷Πr& ãΝ èδ šχθ à)Î=≈ y‚ø9$# ^]الطور :

ö≅è% �χÎ) t&:  إىل آخر السورة، ومن قوله تعاىل يف سورة الواقعة]٣٥ Ï9̈ρF{ $# 

t Ì� Åz Fψ$#uρ ∩⊆∪ tβθ ããθ ãΚ ôfyϑ s9 4’n<Î) ÏM≈ s)‹ ÏΒ 8Πöθ tƒ 8Πθ è=÷è̈Β ^]إىل ]٥٠-٤٩ :الواقعة 
مث يقوم إجالال لكتاب اهللا بكل احترام يليق به فيضعه بكل إجالل مث . آخرها

 اآليات آءيأخذ هذه السطور فينظر فيها من خالل ما أشرق يف قلبه من ضي
 .الشريفة

öΝ&: ومما الح يل عند تالوة قول اهللا سبحانه s9uρr& (#÷ρt� tƒ y# ø‹ Ÿ2 ä— Ï‰ö7 ãƒ ª!$# 

t, ù=y‚ø9$# ¢Ο èO ÿ…çν ß‰‹ Ïèãƒ 4 ¨β Î) š� Ï9≡sŒ ’n? tã «!$# ×��Å¡ o„ ∩⊇∪ ö≅è% (#ρç��Å™ † Îû ÇÚö‘F{ $# 

(#ρã� ÝàΡ$$sù y# ø‹ Ÿ2 r&y‰t/ t, ù=y⇐ø9$# 4 ¢Ο èO ª!$# à⋅Å´Ψ ãƒ nο r' ô±̈Ψ9$# nο t� Åz Fψ$# 4 ¨β Î) ©!$# 4’n? tã 

Èe≅à2 & óx« Ö�ƒ Ï‰s% ^]الح يل أن االستعارة التبعية يف انظروا، كما ]١٩: العنكبوت ،
أرى أنه خاص بنظر العني لغة، وكذلك أومل يروا حيث عرب عن التأمل والتفكر 
والتدبر العقلي بالنظر والرؤية، ومها حسيان؛ ترتيال للمعقول مبرتلة احملسوس يف 
اإلفادة، كما أن عطْف النشأِة اآلخرِة على بدأَ وهي مستقبلةٌ، وذلك ماٍض قد 

بداية يف اآلية التالية، وأيضا تأكيد املعىن وقع، وكذلك عطْف اإلعادِة على ال
والطلِب يف آيتني متتابعتني يف أسلوما املختلف، وجعلُه لإلعادة يف مرتلة املرئي 

؛ كل هذا التأكيِد لتحقق وقوع اإلعادة، والتأكيِد آءاملنظور باألعني وهو االبتد
ة، فمن قدر على بأا فيما تفهمه العقول السليمة آكد يف املشاهد من البداي
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uθ&: األشق وهو البداية قادر على اإلعادة، كما قال تعاىل èδ uρ uθ èδ uρ Üχuθ ÷δ r& 

Ïµ ø‹ n=tã ^]ذا أيقظنا إىل أن العقول تدرك احلق. ]٢٧:الرومق جلية كما تدرك عن آئو
 .واملراد يف اآليتني بالنظر والرؤية القلبيتان كما ال خيفى. طريق البصر

ة علم الكالم، وآيات اهللا تأمر آءهو دليل النهاة عن قرإذا عرفت هذا، فما 
 به فيما ال أحصي من آياته؟

واعلم أن القرآن اعتمد يف احملاجة على منطق العقل؛ أكرم ما خلق اهللا، 
ومل يعتمد القرآن يف حماجتنا أو إفادتنا . ر احليواناتآئوأعظم ما ميزنا به عن س

أنا اخلالق، بل : كتف فيه مثال بأن يقول لناعلى جمرد كونه من عند اهللا، فلم ي
Πr& (#θ÷&: أبان الدليل الذي يقنع به العقل، فقال مثال à)Î=äz ôÏΒ Î�ö�xî > óx« ÷Πr& ãΝ èδ 

šχθ à)Î=≈ y‚ø9$# ^]ومل يقل مثال سأبعثكم، بل جعل هذا مبثابة ]٣٥: الطور ،
�ö≅è% $pκ&: الدعوى؛ وأردفها مبثل Í‹ ósãƒ ü“Ï% ©!$# !$yδ r' t±Σr& tΑ̈ρr& ;ο §� tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ä3 Î/ @, ù=yz 

íΟŠÎ=tæ^]٧٩:يس[& Ÿωuρr& ã� à2õ‹tƒ ß≈ |¡ΡM}$# $̄Ρr& çµ≈oΨ ø)n= yz ÏΒ ã≅ö6 s% óΟ s9uρ à7tƒ $\↔ø‹ x© ^
، وغريمها؛ ولوالها ما أقام اهللا علينا احلجة كما دلك على وحدانيته ]٦٧: مرمي[

öθ&: بقوله s9 tβ% x. !$yϑ Íκ� Ïù îπ oλÎ;#u �ωÎ) ª!$# $s? y‰|¡ xÿs9 ^]ا برهانٌ على ]٢٢: آءاألنبيفإ ،
 . وحدانيته وعلى صمدانيته مبثل سورة النمل وغريها

›=̈Βr& Ü&: ومنها Ågä† §� sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß# Ï± õ3 tƒ uρ u þθ ، ]٦٢: النمل[^ 9$#¡�
فالعجب ممن استغلق عليهم الواضح؛ فتورطوا يف املكابرة، وغالوا فيها حىت 

؛ فأنكروا صحة االستدالل بالعقل، آء ضروريات كالشمس ما عليها غطأنكروا
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وأنكروا أنه يدرك احلسن والقبح، وأنكروا أن شيئا حسن أو قبيح لذاته، مع أن 
ق اليت ذُِكرت يف القرآن مجلة ال تفصيال، فإذا آئالعقل يكشف أسرار احلق

 املركبات، آءني أجزط املخترعة بواسطته عملية التأليف بآئاكتشف العقل بالوس
أو التفريق بني اتمعات كما حدث عند تفجري النواة يف هريوشيما وجنازاكي، 
وهو ما يعنيه املتكلمون بعرضي االجتماع واالفتراق يف دليل احلدوث، وإذا ما 

نات والحظ املراحل اليت متر ا آئشاهد العقل األنظمة والقوانني اليت حتكم الك
نات آئح ما كان معقوال فقط معقوال مشاهدا من أن الكيف تطورها، وأصب

≈ΡÎ) ¨≅ä. >óx« çµ̄$&: خاضعة لقوانني حتكمها كما قال اهللا تعاىل oΨ ø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ^
.ä≅@ &]٤٩: القمر[ uρ ’Îû ;7n=sù šχθ ßst7 ó¡ o„ ^]وغريمها كثري، كما اكتشف ]٤٠: يس ،

ة من جزيئات كثرية خمتلفة أن الذرة اليت كان يظن أا ال تقبل التجزئة مركب
هذا ثابت وذاك متحرك كحركة اموعة الشمسية : األعداد باختالف خواصها

حول مركزها، والذرة يف جمموعها خاضعة لنظام دقيق للغاية، وأن اجلزيئات 
اليت يف باطن جزيئاا ال ختضع، بل لكل منها سلوك خاص فوضوي، فاستدلوا 

ل للغاية صادر عن فوضى ضاربة، وجزمت عند على أن خروج هذا النظام املهي
هذا العقول أن خروج النظام املدهش من ال نظام يستحيل أن يكون صدفة يف 

إن هذا وحنوه اكتشاف ! ناتآئذرة واحدة، فما بالنا بأكثر، فما بالنا جبميع الك
≈Ì�ÏÛ$sù ÏN≡uθ&: للمدلول امل يف مثل قوله تعاىل yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ ^]١٤: ماألنعا[ 
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&ìƒ Ï‰t/  ÏN≡uθ≈ yϑ %ü“Ï &]١١٧: البقرة[^ 9$#¡¡ ©!$# z|¡ ômr& ¨≅ä. > óx« …çµ s)n=yz^] السجدة :

٧[& $̄ΡÎ) ¨≅ä. > óx« çµ≈ oΨ ø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ^]وحنوها كثري جدا ال يناقض وال ]٤٩:القمر ،
: يعارض، بل كبيان للمجمل وخدمة للقرآن ومزيد من العلم املراد يف قوله تعاىل

&≅è%uρ Éb> §‘ ’ÎΤ÷ŠÎ— $Vϑ ù=Ïã ^]فهل نعترب من آمن باهللا عن هذا النهج  أنه ]١١٤: طه ،
، وما أكثر الذين آمنوا ذا النهج؛ أندعي كذبا أن آء مبين على هرآءإميان هر

�ρã#)&: ل مثلآئاإلسالم ال يعترف بإميان العقل وال دليله يف حني أنه الق ÝàΡ$$sù 

y# ø‹ Ÿ2 r&y‰ t/ t, ù=y⇐ø9$# ^]نا مجيع العقآل]٢٠: العنكبوتمعتوهنيء، لو فعلنا هذا لعد . 
 يف دليل احلدوث الذي صاغه آءومما يؤسف له أن يكابر من يعدون علم

أبو اهلذيل رمحه اهللا، بل يف كل مقدمة من مقدماته األربع، حىت أُطلق عليه دليل 
 .ءك باألجآل، فما بالآء العلمآءلذلك فإن هذا ليستغرب من بسط. الدعاوى

أما اجلهل امع على أنه هو . وال يطِلق اجلهلَ على عدم العلم إال األقلون
اجلهل فهو االعتقاد الفاسد وهو املسمى اجلهل املركب، وهو عقدة املشكالت، 

 .وقد سبق كالم يف املوضوع هذا، والكل يكمل بعضه بعضا
ه فأستغفرك اللهم ما أصبت فيه فلك احلمد السرمدي، وما أخطأت في

 .اللهم وأستهديك، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني
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 ـــ إذْ األكـــواِنيــا صـــانعال ج  الَءز  

 
ــِج  ــ وال زةٌهـــ ــان  نمـــ ــن األزمـــ   مـــ

 ا أو صــــورةٌ ى  مطلقًــــولَيــــ ال هإذْ 
 

ــ  أو موِجـــبأو ســـاِل   )١(ايندب وحـ

 
 الً يــــــأيت أو  فــــــاملطبوع عبــــــال طَ
 

 ــرى والطبـــع ــ فيمـــا تـ ــاينيـ  )٢(أيت الثـ

 
ــذِْإ ــ يسي لَـ ــلُعقَـ ــطْ مطُّ قَـ ــوعبـ  الَ ِبـ

 
ــ طَالَ وٍعبــــــطَ  ــ مِريــــــغ ِبعبــــ   اِنكَــــ

 طْ مـ لَبـ  قٍَعبـ  طَ  وجـود  الَحتا اسـ  ذَِلفَ 
 

ــ  ــع وٍوبــــ ــتنما الْذَهـــ ــبى ِلهـــ  ي اِنيـــ
 ـ  يا مـ  ذَ نخرـ  أَ تلَّج ر حتِـ مـ  كي الت 

 
 ــأَو ــ غُلَّجـــ ــ ِلاٍنرفْـــ ــوِميـــ  ياِني الثَّـــ

 
ــ ِةمـــــح رقالَّخـــــ   ٍب أَو أَم أُلٍّ كُـــ

 
ــ   ــ ِفـ ــ يِح والِْشحوي الْـ ــ ع والثُّاِنتـ   اِنبـ

ــ  قِريف الصــ ي غــد اِغو ســب ــ ونا ِم  ِهِركْ
 

  اِنخــــــــرفُلْ ِليِنِومــــــــ التِةمــــــــيِزعِب 
 رحمـ   بِـ  اكـ  اي يِقاِلخ ي رـ حمي بِـ  اك 

 
ــ  ــاِزا ريــ ــحي رِقــ ــاكمــ ــا د يــ  ي اِنيــ

 

 .أول مراتب العدد  هو الواحد مبعىن املنفرد ال سواه ، ال  )١(                                                             
: اجلواب ؟ أين كانت الطبيعة قبل وجود املطبوعات عليها:يقال للذين يسندون اخللق إىل الطبيعة   )٢(

 .ليها ال وجود هلا وال مكان، وإمنا توجد بعد وجود املطبوعات ع
 . فكيف تسندون املخلوقات إليها وهي مل توجد إال بعد وجود املطبوعات :  فنقول هلم 

فكيف جاز إسناد احملكمات : فنقول . ال:قالوا ؟ هل للطبيعة قدرة وعلم وإرادة : وإذا قلنا هلم 
 .املنظمات غاية األحكام إىل ما ال يفهم وال يعلم وال يريد 

 .يصح اإلسناد إال إليه سبحانه هذا هو اهللا وال: د وتقدر ، قلنا بل تعلم وتري: فإن قالوا 

  .ة اإلیمان وھو یمانيدسیَّبرق یمان على ُق
 . المرتضى بن زید الَمَحْطَوري الَحَسِني.  د:تقدیم ، محمد بن محمد بن مطھر المنصور: السید العالمة الحجة :تألیف

  . صنعاء–مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي  ، م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ األولىالطبعة 
www.almahatwary.org 



)٢٢٨(  

ــ فْغُ ــ مهـــــ اللَّكرانــ  يداِلـــــوِل وي ِلــ
 

 ــو ــ أُنمــ ــت فَبِحــ ــو الغ ذُأنــ   اِنرفْــ
و  ذُ نـت  أَ حاِمسـ  و محـ ارا و  لنـ  رِفاغْفَ 

 ـالْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ــع الِْلضفَـ ــأَ وِميِظ نذُت ــو اإلح اِنس  

 ــو ــ اللَّكالتصــ ــ والتمهــ ــ يميِلســ  ـغــ
 

ــ  ــمى الْشــ ــى واآللَفَطَصـ  اِنو أَلَّ كُـ
 ــو ــي وأُِخآئمشـــ ــوعرا وفُنولَصـــ  انـــ

 
ــ  ــ واَءقَِدواألصــــ ــورآئســــ  اِن اإلخــــ

 حممد بن حممد بن إمساعيل مطهر املنصور                                                                 
غفر ا هلم آمني                                            

 على صاحبها أفضل الصالة والسالم -ـه١٣٩٩ذو احلجة احلرام سنة 
 .واحلمد هللا رب العاملني آمني

املرتضى حفظه اهللا على ا حلقري كاتب / متت مقابلته بإمالء فضيلة الدكتور 
 . هـ ١٤٢٢صفر سنة / ٢٦هذا مؤلفه وحضور آخرين مبركز بدر وهم يقصون 

 مد بن حممد املنصورحم
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)٢٢٩(  


 أ....................................مقدمة بقلم الدكتور املرتضى بن زيد احملطوري 

 د.....................................................................ترمجة املؤلف
 د.............................................................................نسبه

 د.................................................................... ونشأتهمولده
 هـ.......................................................................مشائخه

 ط........................................................وظائفه وموقعه يف اتمع
 ي..........................................................................صفاته

 ي...................................................................نشاطه العلمي
 ك...........................................................................شعره
 ر..........................................................................همؤلفات

 ر....................................................................مصادر ترمجته
 ١...........................................رق ميان على قُدسية اإلميان وهو مياينب

 ٢........................................................................املقدمة
 ٣٩...............................................................:الدآء الدوي
 ٤٠................................................................:الدواء النافع
 ٤٦................................................................قدسية اإلميان
 ٤٩.................................................................حياة الربزخ

 ٥٠...............................................................احلشر والبعث
 ٥١................................................................اإلرادة اإلهلية

 ٥٥..............................................................وصية ونصيحة
 ٥٥......................................................................الثقالن
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)٢٣٠(  

 ٥٨...........................العدل والتوحيد، أو اجلرب والتشبيه، وااز إىل املفا ِز
 ٦٢..................................................................دعاء اخلتام
...........................................٦٤ 

 ٦٦................................................................النظرة األوىل
 ٧٧................................................................النظرة الثانية
 ٨٤................................................................النظرة الثالثة

 ٩٠................................................................النظرة الرابعة
 ٩٠................................................................:املنِقبة األوىل
 ٩٧................................................................:املَنقَبةُ الثانية
 ٩٩................................................................:املَنقَبةُ الثالثة
....................................١١٧ 

 ١٢٨..............................................................قدسية اإلميان
 ١٤٧...............................................................حياة الربزخ

 ١٥١.............................................................احلشر والبعث
 ١٥١..............................................................اإلرادة اإلهلية

 ١٧٤............................................................وصية ونصيحة
 ١٧٦....................................................................الثقالن

 ١٩١..............................................اهلادي إىل احلقاإلمام األعظم 
 ٢١٠............................العدل والتوحيد أو اجلرب والتشبيه وااز إىل املفاز

 ٢٢١................................................................دعآء اخلتام
 ٢٢٧................................................................دعآء اخلتام
 ٢٢٩...................................................................الفهرس
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